
Integraliteit als kans

Het belang van vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk is belangrijk, voor vrijwilligers zelf, voor 

de vereniging, de buurt, voor mensen die door vrijwilligers 

geholpen worden en voor de gemeenschap. Dat verdient 

ondersteuning die zo goed mogelijk aansluit bij de vrijwil-

liger en bij de behoeften van de lokale gemeenschap. Het 

organiseren van die ondersteuning is een gemeentelijke taak 

waarvoor beleid opgesteld wordt. Niet alleen om het goede 

werk van vrijwilligers te ondersteunen, maar ook vanuit 

het besef dat vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan 

gemeentelijke beleidsdoelen. 

Sinds het schooljaar 2011-2012 volgen vrijwel alle jongeren in 

het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage. Dat is 

een kans voor de lokale gemeenschap. Het betekent namelijk 

dat jongeren een enorme inzet gaan leveren voor de maat-

schappij. Voor de jongeren zelf is het ook een kans om hun 

bijdrage te leveren aan de gemeenschap en te ontdekken 

hoe waardevol het is om je belangeloos in te zetten voor een 

ander of je omgeving. De gemeente heeft de taak om een 

makelaarsfunctie te realiseren die de maatschappelijke stages 

bemiddelt en die als kerntaak heeft: het versterken van het 

brede vrijwilligerswerk.

Waarom integraal beleid?
Door gezamenlijk met collega’s het beleid voor vrijwilligers-

werk op te stellen, krijgt u goed zicht op hoe vrijwilligerswerk 

kan bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen op andere 

beleidsterreinen. Maar ook hoe andere beleidsterreinen vrijwil-

ligerswerk kunnen faciliteren, bijvoorbeeld op het vlak van ver-

gunningen en regelgeving.  Zo kunt u in het beleid verbindin-

gen creëren die zorgen voor integraal beleid en die bijdragen 

aan een integrale uitvoering. 

Negen stappen
In de methode Integraal beleid wordt aan de hand van negen 

stappen beschreven hoe u tot een integraal beleid kunt komen.

1. Bepaal uw eigen ambitie op integraliteit

2. Visie en draagvlak ontwikkelen voor integraal werken

3. Creëer het besef ‘ Vrijwilligerswerk is overal’/ MaS in  

andere beleidsterreinen

4. Organiseer een bijeenkomst

5. Plan van aanpak integrale beleidsvorming

6. Verzamel inhoudelijke input voor beleid

7. Vertaal input naar beleid

8. Van beleid naar integrale uitvoering

9. Evaluatie integraal proces

Bepaal uw eigen ambitie op integraliteit

Het is goed om vooraf stil te staan bij de mate van integra-

liteit die u wilt bereiken met het beleid, maar ook met de 

uitvoering. In deze stap worden voorbeelden gegeven hoe  

u de integraliteit kunt vastleggen en hoe u uw eigen ambitie 

scherp kunt krijgen. 

Vrijwilligerswerk kan een belangrijke bijdrage aan de beleidsdoelen van uw 

gemeente leveren. Integraal beleid is daar een voorwaarde voor. Hoe verbind je het 

vrijwilligerswerk met andere beleidsterreinen? En wat voor voordelen levert integraal 

beleid u als gemeente op? 
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Visie en draagvlak ontwikkelen voor integraal werken

Om mensen betrokken te krijgen voor uw eigen doelstel-

ling zult u draagvlak moeten verwerven. Dat lukt als er een 

gedeelde visie is op het beleid, maar ook over de mate van 

integraal werken. In deze stap wordt beschreven hoe u tot 

visie en draagvlak kunt komen en dit kunt vastleggen in  

een startnotitie.

Creëer het besef

In de volgende stap krijgt u aan de hand van enkele vragen 

zicht op wie u moet betrekken bij het integraal beleids-

proces. Daaraan voorafgaand kunt u met behulp van een 

document zien op welke beleidsterreinen allemaal vrijwilli-

gers actief zijn en in welke beleidsterreinen maatschappelijke 

stages ingezet kunnen worden.

Organiseer een bijeenkomst

De voorbereidende stappen zijn afgerond en nu gaat u de stap 

naar het betrekken van uw collega’s maken. Door een bijeen-

komst te organiseren waarvoor u breed collega’s uitnodigt 

gaat u starten met het integraal maken van het beleidsproces. 

In het stappenplan zijn draaiboeken voor de opzet van deze 

bijeenkomst en een vervolgbijeenkomst opgenomen. 

Plan van aanpak integrale beleidsvorming

Nadat u met uw collega’s hebt gesproken, weet u welke be-

leidsterreinen een bijdrage aan het beleid kunnen en willen 

leveren. Het is belangrijk deze commitment vast te leggen. 

Verdeel ook de taken voor het opstellen van het inhoudelijke 

beleid met elkaar want door verantwoordelijk voor deelge-

bieden te worden, blijft het draagvlak intact bij uw collega’s. 

Verzamel inhoudelijke input voor beleid

Vervolgens wordt het tijd om de inhoud voor het beleid en 

de behoeften van het veld te gaan verzamelen. In het stap-

penplan staan hiervoor suggesties. 

Vertaal input naar beleid

In deze stap wordt alle informatie die u in de voorgaande 

stappen hebt verzameld, omgezet naar een beleidsnotitie.  

De startnotitie uit stap 2, de bijdragen van uw collega’s en 

van het veld zijn de belangrijke bouwstenen voor uw beleid. 

In deze fase moet u ook al gaan nadenken over hoe u uitvoe-

ring wilt geven aan de beleidsdoelstellingen. 

Van beleid naar integrale uitvoering

In deze stap wordt stilgestaan bij de omslag van beleid naar 

uitvoering en worden twee suggesties gegeven om daar een 

goede vorm aan te geven. 

Evaluatie integraal proces

Bij een nieuwe aanpak hoort ook een evaluatie naar het 

proces van opstellen van integraal beleid. In het stappenplan 

staan vragen opgenomen waarmee u het proces kunt evalue-

ren samen met uw collega’s.

Goede voorbeelden
Wilt u van een gemeente zelf horen hoe zij tot integraal be-

leid gekomen zijn? Neem dan contact op met de gemeenten 

die als pilots dit stappenplan hebben helpen ontwikkelen: 

Borne, Nederlek en Ouderkerk, Heerenveen, Enschede of 

Papendrecht.

Meer weten? 
In de publicaties Integraal beleid op vrijwilligerswerk en  

Integraal beleid maatschappelijke stage op www.movisie.nl  

staat meer informatie over het stappenplan. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met Fraukje van Dijk (030 789 20 51, 

f.vandijk@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.




