
Minder lasten voor  
vrijwilligersorganisaties

Win- winsituatie
Het verminderen van lasten is niet alleen voor de vrij-

willigersorganisaties een verademing. Ook voor u als 

gemeente. Door de lasten voor de vrijwilligersorganisaties 

zoveel mogelijk terug te dringen, bespaart uw gemeente 

veel tijd en dus ook geld. Een gegeven dat erg interessant 

is in een tijd van bezuinigingen. De meeste lasten die 

vrijwilligersorganisaties ervaren zijn te herleiden tot het 

telkens opnieuw aanleveren van informatie en bewijsstuk-

ken, het invullen van moeilijke formulieren en het niet 

kunnen vinden van de juiste informatie. Uit de Goed voor 

Elkaar nulmeting blijkt dat iets minder dan de helft van de 

gemeenten al actief is op het terrein van lastenverlichting.

Wat zijn de knelpunten?
Vereniging NOV en MOVISIE voerden in opdracht van het  

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en de VNG het onderzoek Vrijwilligerswerk beter geregeld 

uit. 900 lokale vrijwilligersorganisaties werkten mee aan 

dit landelijke onderzoek naar ervaren lastenverlichting. 

Hieruit bleek dat de vrijwilligersorganisaties de afgelopen 

vier jaar niet of nauwelijks minder regels en lasten gevoeld 

hebben als het gaat om lokale wet- en regelgeving. 

Lastenverlichting blijft dus ook in de toekomst een 

aandachtspunt. 

Opvallend is dat 44 procent van de ondervraagden aangeeft 

niet te worden ondersteund bij het voldoen aan wet- en regel-

geving. Daar ligt al een gedeelte van de oplossing. De helft van 

de organisaties geeft namelijk aan behoefte te hebben aan 

extra ondersteuning vanuit de gemeente, waarbij de voorkeur 

uitgaat naar ondersteuning en advies op maat. Daarnaast 

scoren meer schriftelijke informatie via nieuws- 

brieven en meer (toegankelijke) informatie op internet hoog. 

Andere belangrijke knelpunten liggen op het 
terrein van:

* Vergunningen: vrijwilligersorganisaties zijn slecht op de 

hoogte van de vergunningen en ontheffingen die ze moeten 

aanvragen. De gebruiksvergunning en de evenementenver-

gunning leveren de meeste knelpunten op. De benodigde 

tijd voor de aanvraag is het meest genoemde knelpunt.

* Subsidies: vrijwilligersorganisaties weten vaak niet welke 

subsidie zij aan kunnen vragen. Meest genoemde knelpun-

ten zijn de lange duur van afhandeling, verantwoordings-

procedure en bewijslast.

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met lastenverlichting voor vrijwilligers- 

organisaties. Erg belangrijk want in de praktijk blijken vrijwilligersorganisaties vaak 

 te worstelen met de lasten en regels die de lokale wet- en regelgeving met zich mee- 

brengen. Hoe staat het eigenlijk met lastenverlichting in uw gemeente? En in hoeverre 

zijn vrijwilligersorganisaties hiervan op de hoogte? Communicatie met het vrijwilligers-

veld blijkt het sleutelwoord in het verminderen van lasten. 
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Aan de slag
Wilt u met lastenverlichting voor vrijwilligersorganisaties aan de 

slag? Inventariseer dan eerst de huidige stand van zaken in uw 

gemeente. Dit hoeft u niet zelf te doen. Betrek vooral vrijwil-

ligersorganisaties bij deze inventarisatie. Vrijwilligers kunnen u 

als geen ander vertellen welke knelpunten zij op het terrein van 

lokale wet- en regelgeving ervaren en aan welke ondersteuning 

zij behoefte hebben. Er zijn verschillende instrumenten moge-

lijk om de lokale stand van zaken te inventariseren, bijvoorbeeld 

via een enquête (kwantitatief) of een bijeenkomst (kwalita-

tief). Ook Digimon, de digitale monitor vrijwilligerswerk van 

MOVISIE, is een beproefd onderzoeks- en monitorinstrument 

waarmee u zelf een verkennend onderzoek op het terrein van 

wet- en regelgeving kunt uitvoeren (kijk hiervoor op  

www.movisie.nl). Vervolgens kunt u met de onderzoeksresulta-

ten in de hand gericht uw diensten verbeteren. 

Tien aanbevelingen op een rij
1. Agendeer het thema lastenverlichting voor vrijwilligers-

organisaties op de lokale agenda. Intern draagvlak is erg 

belangrijk om succes te boeken.

2. Vergroot de dienstverlening door meer advies en onder-

steuning op maat te bieden. Bijvoorbeeld via een vast 

contactpersoon of (digitaal) vrijwilligersloket.

3. Zorg ervoor dat relevante informatie op de gemeentelijke 

website te vinden is. Denk ook aan aanvraagformulieren.

4. Verbeter de afstemming tussen de gemeentelijke diensten. 

Een vast contactpersoon kan de rol van aanjager vervullen.

5. Organiseer informatiebijeenkomsten over lokale wet- en 

regelgeving. U kunt daarvoor de gelden voor deskundig-

heidsbevordering van vrijwilligers reserveren die worden 

gestort in het gemeentefonds. 

6. Vereenvoudig de aanvraag van de gebruiks- en evene-

mentenvergunningen. Kijk ook of deze vergunningen 

niet kunnen worden omgezet in een meldplicht.

7. Blijf in contact met vrijwilligersorganisaties en commu-

niceer over de stand van zaken. Organisaties vinden het 

vervelend als zij niet weten wat zij kunnen verwachten.

8. Wees alert en informeer ook nieuwe initiatieven en vrijwil-

ligersorganisaties. Communiceer breder dan alleen de 

organisaties waarmee een subsidierelatie is.

9. Ga aan de slag met de nieuwe Algemene Subsidie Ver- 

ordening (ASV). Vrijwilligersorganisaties zijn daarmee 

direct verzekerd van lastenverlichting. 

10. Communiceer duidelijk waarvoor vrijwilligers met de vrij-

willigersverzekering verzekerd zijn. Bijvoorbeeld door een 

leaflet over de vrijwilligersverzekering te verspreiden.

Meer weten? 
Het onderzoeksrapport Vrijwilligerswerk beter geregeld? 

kunt u downloaden via www.movisie.nl. Voor vragen over 

hoe u het beste aan de slag kunt gaan met lastenverlichting 

voor vrijwilligersorganisaties en voor ondersteuning in de 

uitvoering kunt u contact opnemen met Ronald Hetem  

(030 789 20 52, r.hetem@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.




