
Een steunpunt 
vrijwilligerswerk: iets 
voor uw gemeente?

Ook voor mijn gemeente?
Er zijn vele manieren waarop vrijwilligers en vrijwilligersor-

ganisaties ondersteund kunnen worden. In 2010 was deze 

ondersteuning in ongeveer 250 gemeenten vormgegeven 

in een steunpunt. Deze steunpunten voeren verschillende 

functies uit. Het onderhouden van een vacaturebank,  

het verstrekken van informatie en advies, het bieden van  

faciliteiten zoals zaalruimte of kopieermogelijkheden  

en het aanbieden van cursussen zijn de meest voorkomende 

activiteiten van een steunpunt. Voor gemeenten die een 

steunpunt willen opzetten heeft MOVISIE een webdossier 

ingericht, waarmee een gemeente stap voor stap tot het 

inrichten van een steunpunt kan komen:  

www.movisie.nl/steunpuntvrijwilligerswerk. Hieronder vindt 

u een aantal voorbeelden waarin een steunpunt daaraan 

een bijdrage levert. 

Vragen van maatschappelijke organisaties
Krijgt u vragen vanuit maatschappelijke organisaties, bij-

voorbeeld over de wettelijke regels rondom vrijwilligersver-

goedingen waarvoor binnen de gemeente onvoldoende tijd 

of kennis aanwezig is? Zonder steunpunt komen vragen en 

verzoeken vaak rechtstreeks bij de betrokken beleids- 

ambtenaar, die daar niet altijd de tijd of kennis voor heeft. 

Als de weg naar de gemeente niet gevonden wordt, blijven 

vragen onbeantwoord en blijft de ondersteuning uit. Dan 

heeft de gemeente ook weinig zicht op de behoeften van het 

vrijwilligersveld. Een steunpunt biedt uitkomst. Alle kennis 

over ondersteuning van het vrijwilligerswerk is daar gecon-

centreerd. En het steunpunt heeft een mooie signaalfunctie 

richting de gemeente, waarmee het beleid kan worden vorm-

gegeven of aangescherpt.

Promotie vrijwilligerswerk
Om het verenigingsleven in de gemeente te stimuleren 

zijn promotieactiviteiten van groot belang. Promotie en 

waardering zijn belangrijke onderdelen van de basisfunctie 

Verbreiden. Hier is een belangrijke rol voor de gemeente 

weggelegd, waarbij een steunpunt een belangrijk deel van 

de uitvoering voor haar rekening kan nemen, zeker wanneer 

het steunpunt een groot netwerk heeft opgebouwd.

Ik wil een klus / ik heb een idee
Waar kunnen mensen in uw gemeente terecht, wanneer ze 

vrijwilligerswerk willen doen en uit een ruim aanbod aan  

klussen willen kiezen? En waar kunnen mensen heen die een 

goed idee hebben en dit in de vorm van een burgerinitiatief 

willen uitvoeren? In beide gevallen levert het inrichten van 

In de gemeente is men in staat om een effectieve lokale of regionale ondersteunings- 

infrastructuur op te bouwen en/of te onderhouden. Zo luidt de definitie van de 

basisfunctie Versterken. Veel gemeenten geven deze basisfunctie invulling door het 

inrichten van een steunpunt vrijwilligerswerk, ook wel vrijwilligerscentrale genoemd. 

Met de onderstaande informatie kunt een goede afweging maken of een steunpunt ook 

iets is voor uw gemeente.
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een plek voor deze mensen een directe bijdrage aan de sociale 

samenhang in de gemeente. Helemaal volgens de Wmo- 

gedachte: iedereen moet meedoen. Een steunpunt is een 

goede plek om vraag en aanbod samen te laten komen.

Maatschappelijk makelaarsfunctie
Met het verplicht worden van de maatschappelijke stages in 

2011, werd een maatschappelijk makelaar haast onmisbaar. 

Vaak is een maatschappelijk makelaar bij een steunpunt onder-

gebracht. Deze makelaar kan als intermediair fungeren tussen 

de scholen, de maatschappelijke organisaties en de gemeente. 

Deze partijen hebben vaak verschillende belangen bij deze 

stages. Ook als de maatschappelijke stages vanaf schooljaar 

2015-2016 niet meer verplicht zijn, is een maatschappelijk 

makelaar relevant. Er zullen scholen zijn die maatschappelijke 

stages willen blijven organiseren. En daarnaast kan een maat-

schappelijk makelaar het vrijwilligerswerk breder ondersteu-

nen dan alleen met maatschappelijke stages. 

Randvoorwaarden
Wanneer u kiest voor het inrichten van een steunpunt zijn er  

twee randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Dat zijn  

visie en geld. Om een goede invulling te geven aan een 

steunpunt is een visie van de gemeente nodig op het vrijwil-

ligerswerk: is dit iets waar de gemeente in wil sturen of  

is vrijwilligerswerk bij uitstek iets dat vanuit de mensen zelf 

moet komen? Snel tot een bondige visie komen? Zoek op 

www.movisie.nl naar Typetest Wmo en vrijwillige inzet. Naast 

een visie is geld onmisbaar. Uit onderzoek van MOVISIE1 blijkt 

dat in een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners het 

steunpunt al gauw een begroting van € 80.000 tot € 120.000 

heeft. Dit bedrag is nodig voor de kosten voor huisvesting 

en faciliteiten en natuurlijk loonkosten van de medewerkers. 

In de meeste gevallen is de gemeente niet de enige financier, 

maar wel altijd de belangrijkste. Heeft u de beschikking over 

€ 2,- per inwoner per jaar voor het onderhouden van een 

steunpunt?

En wie gaat dat betalen?
In de ondersteuning van vrijwilligerswerk is de Wmo voor de 

gemeente de basis. Elke gemeente ontvangt een Wmo-budget 

om invulling te geven aan de verschillende prestatievelden. 

Daarnaast ontvangt elke gemeente voor de inrichting van de 

maatschappelijk makelaarsfunctie daar nog een bedrag bij. 

Tenslotte is er een budget beschikbaar voor deskundigheids-

bevordering van vrijwilligers en een ander budget voor het 

aanbieden van een collectieve verzekering voor vrijwilligers. 

Deze bedragen zijn niet geoormerkt door het Rijk.

Alternatieven
Een zelfstandig steunpunt is natuurlijk mooi voor de onder-

steuning van het vrijwilligerswerk, maar soms geen haalbare 

kaart. Toch wordt er in de basisfunctie Versterken gevraagd om 

‘iets’ in te richten, waar een (potentiële) vrijwilliger of orga-

nisatie terecht kan. Eén van de alternatieven kan dan zijn het 

inrichten van een loket of frontoffice, waar men met de eerste 

vragen terecht kan. Bij een grotere ondersteuningsbehoefte 

kan dan doorverwezen worden naar een steunpunt die in de 

regio actief is (backoffice). Er zijn diverse gemeenten waarin 

een dergelijke frontoffice goed werkt. Deze zijn bijvoorbeeld 

ingericht in de bibliotheek, het gemeentehuis of bij het Wmo-

loket. Wanneer u er wel voor kiest om zelf een steunpunt in te 

richten, zijn er verschillende organisatievormen waar u dit in 

kunt doen: als onderdeel van een welzijnsstichting, zelfstandig 

of binnen de gemeente. In ons webdossier gaan we nader in op 

de voor- en nadelen van deze varianten. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op het webdossier:  

www.movisie.nl/steunpuntvrijwilligerswerk. Daarnaast kunt  

u voor vragen over het inrichten van een steunpunt, de maat-

schappelijk makelaarsfunctie of de financieringsmogelijk- 

heden binnen uw gemeente contact opnemen met Matthijs 

Terpstra (030 789 20 61, m.terpstra@movisie.nl) van MOVISIE. 

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.

1  Vrijwilligerscentrales nader bekeken




