
Vertaling van  
vrijwilligerswerkbeleid 
naar uitvoering 

Wanneer is beleid goed?
Gemeenten hebben de vrijheid binnen de Wmo om beleid op 

hun eigen manier en voor hun eigen beleidsprioriteiten te 

formuleren. Daarbij vormen de basisfuncties een handig rich-

tinggevend kader. Gemeenten zijn vrij om te kiezen welke 

basisfunctie of welke onderdelen binnen een basisfunctie in 

het beleid worden opgenomen. Aan die keuze ligt ideaal ge-

sproken een gedegen visie ten grondslag. Goed beleid is dus 

vanuit een visie het bewust inzetten van een aantal (onder-

delen van) basisfuncties.

De Wmo eist daarnaast wel dat beleid interactief tot stand 

komt. Naast deze verplichting vanuit de Wmo is het betrekken 

van vrijwilligers voor u als gemeente heel nuttig. Als ervarings-

deskundigen weten zij als geen ander hoe beleidsmaatregelen 

uitpakken en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. 

En door hun andere kijk op beleidsproblemen kunnen ze met 

verrassende suggesties komen. Goed beleid is dus ook het 

betrekken van vrijwilligers bij de beleidsvorming.

Vertaling van beleid begint met een visie
‘Visie’ is een abstracte term. Hoe kijkt de gemeente tegen 

vrijwilligerswerk aan? Dit kan specifiek gemaakt worden 

door vier termen: ‘smal beleid’ versus ‘breed beleid’ en ‘op 

afstand’ versus ‘als dirigent’. In smal beleid richt de gemeente 

zich op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld allochtone 

vrijwilligers. Dit vraagt om specifieke beleidsmaatregelen. 

Met breed beleid wordt vrijwilligerswerk vooral gezien 

als een middel om de civil society te versterken. Wanneer 

de gemeente op afstand opereert, gaat ze ervan uit dat 

vrijwillige inzet vanuit de samenleving zelf komt en dat 

vraag en aanbod elkaar daarin automatisch vinden. Met een 

gemeente als dirigent blijven voor de ondersteuning van het 

vrijwilligerswerk alle touwtjes in handen van de gemeente 

als eindverantwoordelijke. Uiteraard zijn dit de kanten van 

het spectrum en ligt de praktijk altijd ergens hier tussenin. 

Goed beleid weerspiegelt de visie van de gemeente.

Vertaling van beleid vraagt om interactie
Met het vastleggen van een visie, kunnen keuzes gemaakt 

worden. Daarbij is inspraak van vrijwilligers van groot be-

lang. Maar hoeveel invloed wilt u afstaan? Vrijwilligers en 

hun organisaties moeten op z’n minst geïnformeerd wor-

den. Veel gemeenten kiezen er daarnaast ook voor om ze te 

raadplegen, bijvoorbeeld tijdens een vrijwilligersavond of via 

In de tweede helft van 2009 heeft een kleine 90% van de gemeenten haar eigen beleid 

beoordeeld op de aanwezigheid van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Soms 

was dit goed voor elkaar en soms was er nog veel werk te verzetten. Bijna twee jaar en zo’n 

1.000 adviesgesprekken later hebben steeds meer gemeenten goed vrijwilligerswerkbeleid. 

En nu? Hoe kunnen we dit beleid richting laten geven aan de uitvoering?
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een vrijwilligerscafé. Wanneer je nog verder gaat, vraag je 

vrijwilligers om advies over specifieke vraagstukken. Kijk voor 

informatie in de publicatie Samen met vrijwilligers vrijwilli-

gerswerkbeleid opstellen (www.movisie.nl).

Vertaling van beleid vraagt om vertrouwen
U kent het wel: de gemeente bepaalt WAT er moet gebeuren 

en de uitvoerders bepalen HOE ze dit doen. Daar staat dan een 

bepaalde vergoeding tegenover. En in veel opdrachtgever-

opdrachtnemer-relaties is niet helemaal duidelijk voor welke 

activiteiten of producten dit geld ingezet wordt. Dit levert re-

gelmatig van beide kanten teleurstelling op. Teleurstelling bij 

de gemeente omdat onvoldoende zichtbaar is hoe een subsidie 

is ingezet en wat het heeft opgeleverd. Teleurstelling bij de 

uitvoerders (bijvoorbeeld een vrijwilligerscentrale of welzijns-

instelling) omdat de gemeente in hun ogen te weinig richting 

geeft. En dat ze zelf te weinig betrokken zijn bij het vormen 

van het beleid. Onderzoek van Vereniging NOV laat zien dat in 

gemeenten met een actief steunpunt in ongeveer 20% van de 

gevallen dit steunpunt op geen enkele wijze betrokken is bij de 

beleidsvorming. Zelfs niet nu de gemeente dit beleid interac-

tief dient vorm te geven.

Heeft u als gemeente wel eens het gesprek gevoerd over wel-

ke activiteiten leiden tot welke  maatschappelijke effecten? 

En heeft u wel eens gezamenlijk een eindpunt bepaald? Hoe 

bent u tot afspraken over de te leveren inzet of te realiseren 

resultaten gekomen en hoe heeft u bepaald hoeveel geld de 

gemeente daarvoor over heeft? 

Vertaling van beleid komt van twee kanten
Er zijn veel gespecialiseerde adviesbureaus en methoden te 

vinden die iets vertellen over het goed uitvoeren van het 

opdrachtgeverschap van een gemeente. Wat deze gemeen 

hebben, is het idee dat het vertalen van beleid altijd com-

municatie nodig heeft. Afspraken kunnen waar nodig in 

een contract worden opgenomen. De insteek moet zijn om 

gezamenlijk, van twee kanten, toekomstgericht te gaan 

sturen om tot een optimale dienstverlening voor de burger 

te komen.

Wanneer u vrijwilligerswerkbeleid wilt laten landen, mag u 

ervan uitgaan dat dat niet eenmalig is, maar dat u met een 

uitvoerende organisatie een bepaalde relatie aangaat. Samen 

leren van de opgedane kennis door het samen opstellen, 

nakomen en evalueren van de afspraken leidt tot een ge-

deeld gevoel van verantwoordelijkheid en een steeds betere 

verbinding tussen het beleid en de praktijk.

Puzzelen met vrijwilligersondersteuning
Om een afspraak of een contract handen en voeten te geven, 

wordt vaak overgegaan op het opstellen van een producten-

boek met prestatie-eenheden. Dat is minder griezelig dan het 

klinkt, want op het terrein van de ondersteuning van vrijwil-

ligerswerk is daarvoor al een hele handige tool beschikbaar. 

Met de tool Puzzelen met vrijwilligersondersteuning  

(www.movisie.nl) kunt u als gemeente aangeven welke 

producten (of diensten, gesorteerd op basisfunctie) u van een 

vrijwilligerssteunpunt wilt afnemen. En welk budget daar-

voor beschikbaar is. Daarnaast kan een steunpunt, aangeven 

welke inzet nodig is per product. De inbreng vanuit zowel de 

gemeente, als beleidsmaker, als het steunpunt, als uitvoer-

der levert goed zicht op wat wel en niet mogelijk is met de 

beschikbare middelen. Door hierover in gesprek te gaan, kan 

al puzzelend tot een optimale opdracht gekomen worden. Zo 

kan het beleid uitgevoerd gaan worden. 

Meer weten
Kijk voor meer informatie op 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.




