
Vrijwilligerswerk 
door mensen met een 
beperking

Met de decentralisatie van de begeleiding van de AWBZ en de invoering van de 

Participatiewet krijgt u als gemeente meer verantwoordelijkheid voor de participatie 

van kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met een beperking. Arbeidsparticipatie 

is niet voor iedereen een optie, maar meedoen in het vrijwilligerswerk wel. 

Met de Kanteling en de voorbereidingen op de Participatie-

wet is er bij gemeenten ook een verandering ontstaan in de 

zienswijze op participatie van mensen met een beperking. 

De individuele situatie en de eigen mogelijkheden om te 

participeren in de samenleving staan hierbij steeds centra-

ler. Gekeken wordt naar de talenten en de vermogens die 

iemand wél heeft. Deze worden ontwikkeld en versterkt om 

naar vermogen een bijdrage te leveren en eigen inkomen te 

verwerven. Wanneer de stap naar de reguliere arbeidsmarkt 

voor mensen met een beperking te groot is, blijkt vrijwil-

ligerswerk een voor de hand liggend alternatief om mensen 

naar vermogen te laten meedoen. 

Focus op talent en motivatie
Om kwetsbare groepen naar vermogen mee te laten doen 

in de samenleving is het dus van belang om goed te kijken 

naar wat zij wél kunnen. Want mensen met een beperking 

hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer 

waardevol zijn voor de samenleving. In de praktijk blijkt dat 

mensen met een beperking vaak niet weten dat zij vrijwil-

ligerswerk kunnen doen. Dat kan anders door hen kennis 

te laten maken met vrijwilligerswerk en hen te laten zien 

wat het oplevert. Denk aan: contacten met anderen, nieuwe 

dingen leren en zich gewaardeerd voelen. Raster Welzijn 

in Deventer is een goed voorbeeld. Daar is een werkwijze 

ontwikkeld die mensen met een beperking activeert en ver-

bindt met de buurt. De aanpak staat beschreven in Methode 

Onbeperkt actief (2012). Inmiddels zijn daar vele tientallen 

vrijwilligers aan de slag. Uitgaan van talent is daarbij een 

belangrijke succesfactor.

Neem vooroordelen weg
Ook al zijn er goede voorbeelden te vinden, toch kan de 

inzet van mensen met een beperking nog wel een extra 

zetje gebruiken. Vrijwilligersorganisaties associëren mensen 

met een beperking (nog) te vaak met het vooroordeel ‘kost 
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teveel tijd’ of ‘vragen veel begeleiding’. Terwijl organisaties 

die daadwerkelijk de kwaliteiten en talenten van mensen 

met een beperking goed weten te benutten, aangeven veel 

profijt te hebben van deze vrijwilligers. Wel is het van groot 

belang dat er een goede match is tussen vrijwilliger en orga-

nisatie. Er moet dus een helder beeld zijn van de begeleiding 

die nodig is. Als vrijwilliger en organisatie met elkaar in 

zee kunnen en willen, staat de weg open voor een prettige 

samenwerking waaraan beide partijen veel plezier kunnen 

beleven. 

Werk aan inclusief vrijwilligerswerk 
Met de juiste randvoorwaarden kunnen mensen met een be-

perking in het vrijwilligerswerk een reëel alternatief krijgen 

om naar vermogen te participeren. Bijvoorbeeld door een 

zorgvuldig voortraject te ontwikkelen waarin aandacht is 

voor talenten en wensen. Zo ontstaat een reëel beeld van de 

mogelijkheden van iemand. Ook moeten vrijwilligersorgani-

saties goed toegerust zijn om op een succesvolle manier de 

talenten van kwetsbare groepen te benutten. Aan hoeveel 

mensen kunnen zij een plek bieden? Weten ze hoe ze op een 

slimme manier de benodigde begeleiding kunnen bieden? 

Dit vraagt om een stimulerend beleid van uw gemeente op 

inclusief vrijwilligerswerk. 

Welke rol pakt u als gemeente? 
Als gemeente heeft u een belangrijke rol in: 

* het agenderen en stimuleren van inclusief vrijwilligerswerk 

en het bevorderen van de toegankelijkheid van vrijwilligers-

organisaties voor kwetsbare groepen. 

* het stimuleren van een sterk lokaal netwerk rond de bege-

leidingsorganisaties om mensen met een beperking naar een 

geschikte plek te bemiddelen.

* de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties zodat zij in 

staat zijn om de talenten van mensen met een beperking te 

herkennen en deze in te zetten voor hun organisaties.

Leren van de praktijk
In 2011 bracht MOVISIE de publicatie Focus op talent in 

plaats van beperking uit. Hierin vertellen organisaties hoe zij 

goed inspelen op de talenten die deze nieuwe vrijwilligers 

hen bieden, maar ook hoe begeleiding in de praktijk vorm 

krijgt. Deze succesverhalen kunt u inzetten om het vrijwil-

ligerswerk en de organisaties in uw gemeenten te verleiden 

hun steentje bij te dragen aan het meedoen van mensen die 

een steuntje in de rug nodig hebben. 

Aan de slag in uw gemeente? 
Wilt u in uw gemeenten ook meer mensen met een beper-

king die vrijwilligerswerk doen? Ga dan in gesprek met par-

tijen als MEE en zorginstellingen. Wat kunnen zij betekenen 

voor de toeleiding naar vrijwilligerswerk? En wat kan hun 

rol zijn tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk? Informeer 

bij vrijwilligersorganisaties hoe zij staan tegenover vrijwil-

ligers met een beperking. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen 

andere organisaties en de gemeente daarbij helpen? Door 

dit soort vragen te stellen werkt u op een positieve wijze aan 

draagvlak en samenwerking. Tot slot nog een tip: begin altijd 

kleinschalig en doe zo ervaring op. Uitbreiden kan altijd nog, 

want goed voorbeeld doet goed volgen!

Ons aanbod 
Op www.movisie.nl vindt u meer informatie over inclusief 

vrijwilligerswerk. Hier kunt u ook de publicatie Focus op 

talent in plaats van beperking downloaden of bestellen. 

Daarnaast kunt u voor vragen over inclusief vrijwilligers-

werk contact opnemen met Els Hofman (030 789 20 25 of 

e.hofman@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.




