
Interactief 
vrijwilligerswerkbeleid

Interactief, waarom zou ik?
Naast de wettelijke plicht die voortvloeit uit de Wmo zijn  

er ook andere goede redenen om het beleid interactief vorm 

te geven. Het draagvlak voor het beleid neemt bijvoorbeeld 

toe als er rekening is gehouden met de opvattingen van de 

vrijwilligers en de besluitvorming open en eerlijk is verlopen. 

Uit de nulmeting van de basisfuncties die MOVISIE en de 

CMO’s in 2009 hebben uitgevoerd in het project Goed voor 

Elkaar blijkt dat zestig procent van de gemeenten vindt dat 

interactieve beleidsvorming met vrijwilligers voor verbetering 

vatbaar is. Interactieve beleidsvorming omvat meer dan een 

Wmo-adviesraad raadplegen. Het vrijwilligersdomein is  

immers veel breder dan de sectoren die door een Wmo-raad  

vertegenwoordigd worden. Denk bijvoorbeeld aan klein-

schalige vrijwilligersinitiatieven en minder traditionele 

vrijwilligersorganisaties. Om te weten welke knelpunten er 

precies in uw gemeente spelen en aan welke ondersteuning 

het vrijwilligersveld behoefte heeft, is het belangrijk om het 

vrijwilligersveld breed te raadplegen.

Hoeveel invloed wilt u afstaan?
Maar hoe gaat u daarbij te werk, wie nodigt u uit en met  

behulp van welk instrument(en) wilt u het interactieve beleids- 

vormingsproces vorm geven? Voordat u deze vragen kunt 

beantwoorden, zult u eerst helder moeten krijgen hoeveel  

invloed uw gemeente bereid is af te staan aan het vrijwilligers- 

veld. De gemeente kan de vrijwilligersorganisaties op verschil-

lende manieren betrekken. Meebeslissen is de hoogste vorm 

van betrekken waarbij de vrijwilligers het meeste invloed op 

het beleid kunnen uitoefenen. Daarna volgen cocreatie,  

adviseren, raadplegen en informeren. Het succes van inter- 

actief beleid wordt grotendeels bepaald door de mate waarin 

voorwaarden als openheid, duidelijkheid over de rol en in-

breng van de partijen, de relatie met het veld, capaciteit en de 

middelen zijn ingevuld. Wanneer deze voorwaarden beperkt 

zijn, wees dan bescheiden met de mate van interactie en kies 

een lagere betrekkingsvorm. Voor een succesvol interactief 

beleidsproces is het belangrijk dat vrijwilligersorganisaties 

vooraf weten wat hun mate van invloed is. Maar hoe creëert u 

Veel gemeenten vinden het moeilijk om vrijwilligers op een juiste manier bij 

beleidsvorming te betrekken. Terwijl in de praktijk vrijwilligers graag blijken mee  

te willen denken met de gemeente. Zij vinden het prettig om hun ervaringen  

met de gemeente te delen en eventuele knelpunten direct te kunnen bespreken.  

Als ervaringsdeskundigen weten vrijwilligers als geen ander hoe beleidsmaatregelen 

voor vrijwilligersorganisaties uitpakken en aan welke ondersteuning zij behoefte 

hebben. En door hun andere kijk op beleidsproblemen kunnen vrijwilligers met 

verrassende suggesties komen.
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draagvlak voor het interactieve beleidsproces? Dit kunt u doen 

door vooraf te inventariseren welke partijen nodig zijn voor 

het creëren van draagvlak en hen vroegtijdig betrekken bij het 

vormgeven van de interactieve aanpak. Denk daarbij aan de 

collega’s bij aanverwante beleidsterreinen maar ook aan het 

college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad, 

die het beleid moeten goedkeuren.

Stappenplan
In de brochure ’Samen met vrijwilligers vrijwilligerswerk- 

beleid opstellen’ vindt u een handig stappenplan dat u helpt 

het interactief beleidsproces succesvol vorm te geven.  

Een combinatie van verschillende instrumenten in verschil- 

lende beleidsfasen is daarbij het meest effectief. Op deze 

manier bereikt u namelijk meer vrijwilligers(organisaties) en 

kan er inhoudelijke verdieping plaatsvinden omdat eerder  

ingewonnen informatie wordt teruggekoppeld en aangevuld.

Wat kan de gemeente doen?
Er zijn vele manieren om het beleid interactief vorm te geven. 

Maar als u op zoek bent naar beproefde instrumenten dan  

zijn Digimon, de digitale monitor vrijwilligerswerk (zie www.

movisie.nl) en het vrijwilligerscafé goede instrumenten waar-

mee u zelf aan de slag kunt gaan met interactieve beleidsvor-

ming. U kunt bijvoorbeeld eerst met Digimon de stand van 

zaken in het brede vrijwilligersveld in uw gemeente inventa-

riseren en vervolgens middels het vrijwilligerscafé een aantal 

onderwerpen in groepen verder uitwerken. Door verschil-

lende instrumenten te gebruiken, kunt u meer afwisseling en 

betrokkenheid van vrijwilligers bewerkstelligen. Wat minder 

beproefd maar wel interessant is het vrijwilligersnetwerk. Het 

vrijwilligersnetwerk is een breed samengestelde groep waarbij 

vrijwilligers uit georganiseerd en minder georganiseerd 

verband en professionals van vrijwilligersorganisaties een plek 

vinden. Iedereen die het interessant vindt om over de ontwik-

kelingen in het vrijwilligerswerk mee te denken, kan zich voor 

het netwerk aanmelden. Daarbij bepalen de mensen zelf wan-

neer zij in- en uitstappen en voor welke duur zij zich voor het 

netwerk zullen inzetten. Het vrijwilligersnetwerk kan op ver-

schillende manieren door de gemeente worden geraadpleegd. 

De ene keer vindt raadpleging plaats door een enquête en de 

andere keer door deel te nemen aan een groepsgesprek of een 

bijeenkomst bij te wonen. Naast de ruimte om elkaar te ont-

moeten en de mogelijkheid om onderlinge kennis en ervaring 

uit te wisselen, houdt de gemeente de deelnemers actief op de 

hoogte van de ontwikkelingen die binnen het vrijwilligerswerk 

in hun gemeente spelen.

Tips
Eén van de redenen waarom gemeenten het vaak moeilijk 

vinden om met het vrijwilligersveld in contact te treden, is dat 

zij bang zijn dat er verwachtingen worden geschept die niet 

kunnen worden waargemaakt. Dit is te ondervangen door 

altijd helder, duidelijk en open te communiceren. Als vrijwil- 

ligers vooraf weten wat hun mate van invloed is en wat er 

van hen wordt verwacht, zullen zij geen onrealistische eisen  

stellen. Benadruk daarbij dat interactieve beleidsvorming 

verder strekt dan alleen de belangenbehartiging van de eigen 

organisatie. De vraag die aan de orde is, is hoe de gemeente 

beleid vorm kan geven dat zo effectief mogelijk aan de 

behoeften van de verschillende vrijwilligersorganisaties tege-

moet komt. Een gouden regel in interactieve beleidsvorming 

is: ‘laat de deelnemers achteraf weten wat er met de inbreng 

is gebeurd en koppel de resultaten tijdig terug’. Als vrijwil-

ligers zien dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, 

zullen steeds meer vrijwilligers geïnteresseerd zijn om deel te 

nemen aan interactieve beleidsvorming. 

Meer weten?
De brochure ‘Samen met vrijwilligers vrijwilligerswerkbeleid 

opstellen’ kunt u downloaden via www.movisie.nl. Heeft u 

vragen over hoe u het beste het interactief beleidsproces met 

vrijwilligers kunt vormgeven of wilt u ondersteuning in de 

uitvoering daarvan dan kunt u contact opnemen met Matthijs 

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

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

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implemen-

tatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Informatie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




