
Leren van evalueren

Wat is verankeren?
Verankeren van beleid is niet meer of minder dan het be-

schrijven en vastleggen van uw beleid. Bijvoorbeeld door te 

evalueren en te meten of de in het beleid gestelde doelstellin-

gen gehaald zijn. Daarnaast is verankeren ook het beschikbaar 

maken van goede voorbeelden, interessante aanpakken en 

slimme methoden die in het vrijwilligerswerk te vinden zijn. 

Waarom verankeren?
Door de uitvoering van uw beleid te evalueren kunt u leren 

en daardoor verbeteren of innoveren. Door goede voorbeel-

den te beschrijven, legt u uw kennis en ervaring vast en u 

brengt vrijwilligers en hun organisaties op nieuwe ideeën. 

Hiermee maakt u het beschikbaar voor anderen, zoals vrijwil-

ligers of vrijwilligersorganisaties. Dit alles voorkomt dat elke 

beleidsperiode het wiel opnieuw wordt uitgevonden. En hier-

mee levert u een wezenlijke bijdrage aan de ondersteuning 

van het lokale vrijwilligerswerk. Hieronder staan de redenen 

om te verankeren op een rij.

Drie redenen om te verankeren
1. Door kennis en ervaring vast te leggen maakt u zichtbaar 

wat u doet:

* Daardoor bent u in staat om regelgeving en (stimulerings)

maatregelen aan een bredere groep bekend te maken. U 

kunt daardoor meer effect bereiken met uw beleid. 

* Daardoor kunnen vrijwilligers en hun organisaties leren 

van elkaar.

* Door meer zichtbaarheid kunt u het beleid transparan-

ter maken waardoor beleidsparticipatie versterkt kan 

worden. 

2. Door uw beleid te borgen en te evalueren legt u sneller 

een vinger op de succes- en pijnpunten van het beleid. 

* Daardoor bent u beter in staat te leren en te innoveren.

* Daardoor behoort ‘het wiel opnieuw uitvinden’ tot de 

verleden tijd. 

3. Door beleid te verankeren kunt u structuur aanbrengen. 

* Daardoor bent u beter in staat om het vrijwilligerswerk-

beleid in te bedden in andere relevante beleidsterreinen. 

* Daardoor krijgt u een beter en sneller zicht op het totale 

beleidsterrein, zodat u beter in staat bent te focussen, 

keuzes te maken en uniform beleid te maken. 

Kortom, u kunt uw geld gerichter inzetten. Het vrijwilligers-

werkbeleid raakt hierdoor minder vatbaar voor de waan van 

alledag, u kunt het verduurzamen en continueren. 

Wat merken de burgers en organisaties 
hiervan? 
De burgers en vrijwilligersorganisaties krijgen eenduidige in-

formatie en weten de weg naar voorzieningen en ondersteu-

ning beter te vinden, waardoor het laagdrempeliger wordt 

om vrijwilligerswerk te (blijven) doen. 

U heeft uw vrijwilligerswerkbeleid gemaakt en het wordt al een paar jaar uitgevoerd. In 

uw plan staat dat u na een paar jaar gaat evalueren om het beleid te verankeren. Maar 

waarom eigenlijk en met wie? Wat is het nut ervan en wie heeft er profijt van? En hoe 

doet u dat eigenlijk, verankeren? In deze prestatieveld @4kaart staat waarom uw beleid 

verankeren belangrijk is en geven we tips hoe dit te doen.
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Verankeren in vijf stappen
U doet er goed aan een aantal stappen te doorlopen voordat 

u beleid verankert. 

Stap 1: Benoem waarom u het beleid wilt verankeren. Wie 

heeft er wat aan? Daarbij is de gemeente zelf natuurlijk een 

belangrijke partij. Een goede evaluatie geeft namelijk voeding 

tijdens het opstellen van nieuw beleid. Daarnaast helpt het de 

mensen en partijen die interactief bij het opstellen van nieuw 

beleid betrokken worden. Tenslotte is het delen van ervarin-

gen met name een verrijking voor het vrijwilligersveld. 

Stap 2: Hoe wilt u uw kennis en ervaringen vastleggen? In 

welke vorm? Bij de keuze van de vorm is uw doelgroep lei-

dend. Wat past bij uw doelgroep, wat spreekt hen aan? Kruip 

eens in de huid van een persoon uit deze groep en probeer 

te ervaren wat deze persoon voelt en beweegt. Denk bij vor-

men aan een rapportage, een folder, een vermelding op het 

internet, een film, foto’s of een combinatie hiervan. Ook kun-

nen er meerdere vormen gekozen worden als de effectgroep 

heterogeen van samenstelling is.

Stap 3: Hoe gaat u de evaluatie en de verzamelde ervaringen 

delen? Dat kan door het plaatsen van de informatie op uw 

website of het verspreiden van folders. Maar het kan ook door 

bijvoorbeeld het organiseren van een vrijwilligersbijeenkomst, 

het beschikbaar stellen via een trainingsaanbod of via een 

informatiepunt. Ook kunt u gebruik maken van de mogelijk-

heden van internet zoals het starten van een e-forum of een 

discussie starten in een netwerkomgeving zoals LinkedIn. 

Verplaats u ook hierbij weer in de groepen die iets aan deze 

informatie hebben. Op welke manier vinden zij informatie?

Stap 4: Door wie wilt u kennis en ervaring laten vastleggen 

en delen? Wilt u dit zelf doen of wilt u dat laten doen door 

anderen, bijvoorbeeld door ondersteuningsorganisaties, 

subsidie-ontvangers, vrijwilligers zelf of de media? Sluit ook 

hierbij aan bij de groep die u wilt bereiken. 

Stap 5: Hoe gaat u het uitgevoerde werk evalueren? Houdt u 

hierbij rekening met een paar zaken: 

a. Voor wie is de evaluatie bedoeld? 

b. Is het nodig het volledige beleid te evalueren of is eva- 

luatie van een (paar) onderwerp(en) genoeg?

c. Presenteert u vooral cijfers of maakt u er een verhaal van?

d. Voert u de evaluatie zelf uit of is het juist goed om dat 

door anderen te laten doen?

e. is er budget en/of personele capaciteit beschikbaar om de 

evaluatie uit te voeren? 

Tenslotte is het goed te overwegen of naast een evaluatie 

aan het eind van een beleidsperiode een tussentijdse (jaar-

lijkse) evaluatie meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld als er veel 

wijzigingen in het beleid of de omgeving optreden. 

Een goed voorbeeld
De gemeente Rheden subsidieert het vrijwilligerssteunpunt 

Rheden voor de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwil-

ligersorganisaties in Rheden. Daarnaast wordt Vrijwillige 

Inzet Arnhem gesubsidieerd met een basissubsidie om onder 

andere de bovenlokale ondersteuning van de vrijwilligers 

te organiseren. De vrijwilligerssteunpunten in Gelderland 

hebben een gezamenlijke website waardoor uitwisseling 

en bovenlokale ondersteuning geborgd is. Hierdoor heeft 

de gemeente een vorm gevonden om, naast een effectieve 

ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk, kennis te 

delen en goede voorbeelden te verankeren.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van MOVISIE voor de 

verschillende methodieken www.movisie.nl/vrijwilligeinzet. 

Daarnaast kunt u voor vragen 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 implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




