
Waarom competentieontwikkeling?
Aandacht voor competentieontwikkeling kan vrijwilligers 

veel opleveren. Het helpt hen om hun capaciteiten in kaart te 

brengen en draagt zo bij aan het vergroten van hun zelfbe-

wustzijn. Weten wat je kunt, geeft zelfvertrouwen, verbreed 

je horizon en brengt in beeld dat er allerlei wegen zijn om 

jezelf verder te ontplooien, in het vrijwilligerswerk, naar 

betaald werk of in een opleiding. Dit levert een belangrijke 

bijdrage aan de regie die je hebt over je eigen leven.

Voor de lokale overheid is competentieontwikkeling in vrij-

willigerswerk een manier om de waarde van vrijwilligerswerk 

te onderstrepen. Zeker met het oog op de voortschrijdende 

ontwikkelingen van de Wmo – denk aan de invoering van 

de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ en de 

Jeugdzorg – is het voor gemeenten belangrijk de participatie 

van burgers een extra impuls te geven. Mogelijk valt er voor 

sommige burgers professionele zorg weg. Dit vraagt aan de 

ene kant om (meer) competente vrijwilligers die de helpende 

hand bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig 

hebben. Aan de andere kant moet de kwetsbare mens moet 

op zoek naar eigen kracht en talenten om zoveel mogelijk 

te participeren in de samenleving en de regie over het eigen 

leven te vergroten. Inzicht in competenties en ontwikkel- 

mogelijkheden kan hierbij behulpzaam zijn. 

Hoe maak je compenties zichtbaar?
Het zichtbaar maken van competenties kan op verschillende 

manieren, die meer of minder arbeidsintensief zijn. Gemeen-

ten kunnen in overleg met vrijwilligersorganisaties bepalen 

voor welke groepen vrijwilligers en met welk doel ze compe-

tenties in beeld willen brengen. De organisaties kunnen dan 

vervolgens zelf een keuze maken over de manier waarop ze 

dat willen doen.

Competentieontwikkeling 
van vrijwilligers

Door het doen van vrijwilligerswerk kun je veel leren. Vrijwilligers ontwikkelen kennis  

en vaardigheden – competenties – die nuttig zijn voor hen zelf én voor de samenleving.  

Het zichtbaar maken van deze competenties is belangrijk, vooral voor kwetsbare burgers. 

Het kan hen een stap verder helpen in hun actieve deelname aan de samenleving.
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Een van de methoden om competenties zichtbaar te maken 

is de EVC-methode – waarbij EVC staat voor Erkenning van 

Verworven Competenties. Deze methode heeft MOVISIE spe-

cifiek voor de vrijwilligerssector doorontwikkeld. Met deze 

methode worden de competenties die zijn opgedaan zijn 

in vrijwilligerswerk in een aantal stappen geïnventariseerd, 

beoordeeld en afgerond met een certificaat. In de afgelopen 

jaren zijn hier hele goede resultaten mee bereikt. Vooral als 

het gaat om trajecten die de drempel naar de arbeidsmarkt, 

een opleiding of (ander) vrijwilligerswerk verlagen. De EVC-

methode kan door iedere organisatie gebruikt worden. 

De EVC-methode benoemt twaalf competenties die vaak voor- 

komen in het vrijwilligerswerk. Denk aan communiceren,  

samenwerken, al doende leren en het toepassen van taal en 

rekenen. Deskundige begeleiders helpen vrijwilligers bij het  

invullen van hun map met competenties, het zogenaamde 

portfolio. Dit portfolio is een verzameling van bewijzen van per- 

soonlijke competenties, zoals getuigschriften, foto’s of brieven.

Gemeenten onmisbaar
Verschillende gemeenten gebruiken de EVC-methode binnen 

het beleidsterrein sociale zaken om mensen te activeren, 

bijvoorbeeld om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Ook 

in het onderwijs wordt EVC ingezet om competenties van 

mensen zichtbaar te maken. EVC voor vrijwilligers is bij veel 

gemeenten nog minder bekend. Dat is jammer, want EVC 

voor vrijwilligers kan juist het burgerschap en de zelfont-

plooiing van burgers ondersteunen en stimuleren.

Gemeenten zijn in de positie om hieraan bij te dragen. Zij 

kunnen samenwerking stimuleren en EVC of competentieont-

wikkeling opnemen in hun lokale beleid, waardoor ze vrijwil-

ligersorganisaties ondersteunen en faciliteren bij het inzetten 

van EVC. Daardoor brengen gemeenten EVC als middel voor 

zelfontplooiing dichter bij burgers, stimuleren ze de samen-

werking tussen verschillende sectoren en profileren ze zich 

als een gemeente met professioneel vrijwilligerswerk.

Hoe doe je dat?

* De gemeente kan experimenten financieren die vrijwilligers 

helpen om hun competenties in kaart te brengen.

* ROC’s kunnen EVC aanbieden als empowermentcursus voor 

buurtbewoners die vrijwilligerswerk doen.

* In re-integratietrajecten kunnen competenties, opgedaan 

in vrijwilligerswerk, meetellen in de werkervaring van een 

persoon. Of ze kunnen een vrijwilligersplek gebruiken als 

leerplek.

Zij doen het al

* De gemeente Leeuwarden geeft bijna 200 mensen per jaar 

de kans een EVC traject te volgen om daarmee een stap 

hoger op de participatieladder te komen.

* Scouting Gelderland verwierf een formele status als leerplek 

en realiseerde volwaardige stageplaatsen voor studenten 

van SCW-, SPW-, Sport- en Bewegingsopleidingen. Tientallen 

vrijwilligers hebben daar een stage kunnen lopen. 

* In het project Duizend en één Kracht zetten zes gemeenten 

succesvol EVC-procedures in om de maatschappelijke partici-

patie van allochtone vrouwen te bevorderen. 

Ons aanbod
Op www.movisie.nl vindt u meer informatie over competen-

tieontwikkeling en de EVC-methode, waaronder:

* de brochure Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart!: hierin 

leest u welke mogelijkheden EVC biedt;

* en een toolkit competentieontwikkeling vrijwilligerswerk: 

deze ontsluit allerlei materialen en helpt organisaties bij de 

keuze voor het juiste instrument. 

Daarnaast kunt u voor vragen over inclusief vrijwilligers-

werk contact opnemen met Els Hofman (030 789 20 25 of 

e.hofman@movisie.nl). 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project  

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten  

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en  

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




