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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Doel van de Erkenning Verworven algemene Competenties vrijwilligers (EVC-procedure voor 

vrijwilligers) is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die ze 

in allerlei omgevingen hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en 

stimuleert de verdere ontwikkeling van de vrijwilligers. 

 

Doelgroep 

De methode is gericht op alle vrijwilligers die competenties opgedaan in het vrijwilligerswerk 

zichtbaar willen maken, met de focus op vrijwilligers die zich verder willen ontplooien. 

 

Aanpak 

Kern van de methode is dat de vrijwilliger, met ondersteuning van een begeleider binnen de 

vrijwilligersorganisatie, zichzelf beoordeelt op de binnen de methode geformuleerde 

competenties. Vervolgens verzamelt hij bewijzen voor de competenties die hij heeft ontwikkeld. 

Het geheel wordt door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. 

 

In de methode worden vier stappen doorlopen: 

1. een begingesprek om de methode te introduceren en afspraken te maken 

2. zelfbeoordeling en de verzameling van bewijzen 

3. beoordeling van de verzamelde bewijzen door een onafhankelijk beoordelaar 

4. een eindgesprek waarin de beoordeling wordt besproken, het persoonlijk ontwikkelplan 

wordt gemaakt en het bewijs van deelname wordt uitgereikt.  

 

Handleiding 

Er is een handleiding voor de methode, bestaande uit vier delen: het portfolio met toelichting 

voor de vrijwilliger en handleidingen voor begeleider, beoordelaar en vrijwilligersorganisatie. In 

2010 komt een nieuwe versie van de handleiding uit. Website: www.movisie.nl/evc 

 

Ontwikkelaar 

Marjet van Houten en Els Hofman 

MOVISIE 

Postbus 19192 

3501 DC Utrecht 

030-7892000 

 

2. Onderbouwing  

 

Aanleiding voor de ontwikkeling van de EVC-procedure vrijwilligers waren positieve ervaringen 

met andere EVC-procedures in zowel Nederland als andere landen in Europa. EVC is een 

beloftevol instrument dat zich in verschillende contexten al had bewezen (Duvekot, 2004). Ter 
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voorbereiding op de ontwikkeling van de procedure zijn twee verkenningen uitgevoerd om de 

haalbaarheid en wenselijkheid van EVC in het vrijwilligerswerk te onderzoeken (Dam & 

Frietman, 2003; Klaeijsen & Dam, 2004). Daarnaast hebben de ervaringen in de pilots (IVIO-

Opleiding en Didactiek, 2005) bijgedragen aan de ontwikkeling van de procedure en de 

onderliggende visies. De belangrijkste elementen daaruit zijn terug te vinden onder 5, de 

werkzame elementen.  

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

Er heeft nog weinig evaluatieonderzoek naar EVC plaats gevonden. De hieronder beschreven 

praktijkervaringen van de begeleiders zijn gebaseerd op drie publicaties (Boersma & Konijn, 

2008; Hollander & Baan, 2008; IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). De ervaringen van 

vrijwilligers zijn niet in de literatuur beschreven. 

 

De methode wordt onder meer toegepast in moedercentra en welzijnsorganisaties. Het is een 

onderdeel van het project Duizend en één Kracht, gericht op de participatie van allochtone 

vrouwen. EVC is ook ingevoerd in drie instellingen voor maatschappelijke opvang. Binnen 

Scouting Nederland wordt EVC breed toegepast. 

 

De pilot versie van de methode werd als complex en tijdrovend ervaren; over de bijgestelde 

methode, zoals in de databank beschreven, is dit signaal niet meer afgegeven. De resultaten 

zijn vooral gelegen in het vergroten van het zelfvertrouwen van de vrijwilligers, meer zelfinzicht 

en het stimuleren van verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt aangegeven dat EVC het 

makkelijker maakt om mensen van buiten de vrijwilligersorganisatie waar de ervaring is 

opgedaan te laten zien welke competenties zijn verworven. 

 

4. Effectonderzoek  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1).  

 

Naar de effecten van op formele kwalificatie gerichte EVC-procedures (zie 1.9) is wel 

onderzoek gedaan (Dungen et al., 2003; Duvekot, 2006; Pijls & Mulders, 2004). In deze 

onderzoeken zijn positieve effecten gemeten. 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Tijdens het doen van vrijwilligerswerk ontwikkelen vrijwilligers competenties. De EVC-

procedure voor vrijwilligers haakt hierop in door deze competenties zichtbaar te maken. 

� Het ontwikkelen van competenties is voor vrijwilligers een belangrijk motief om 

vrijwilligerswerk te gaan doen.  

� Vrijwilligers hebben behoefte aan erkenning van de ontwikkelde competenties.  

� Erkenning van competenties maakt het voor een deel van de vrijwilligers aantrekkelijker om 

vrijwilligerswerk te gaan doen. 

� De grote rol van de vrijwilliger zelf in de procedure, met name in de zelfbeoordeling en het 

verzamelen van bewijzen, draagt bij aan het inzicht in de eigen competenties en aan de 
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vergroting van het zelfvertrouwen. 

� De onafhankelijke beoordeling van de bewijzen en de kwaliteitseisen dragen bij aan de 

herkenbaarheid en waarde van de EVC-procedure voor de buitenwereld. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende vierdelige handboek in 2007 

geschreven door L. Graafsma en M. Gelderloos van MOVISIE in Utrecht: 

 

a. Handleiding Begeleider EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties  

b. Handleiding Beoordelaar EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties  

c. Handleiding Organisatie EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties  

d. Portfolio EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

In Nederland zijn vier miljoen vrijwilligers actief (NOV, 2009). Zij zetten zich in voor hulp aan 

kwetsbare doelgroepen in het welzijnswerk, zorginstellingen, jeugdwerk, in sportvoorzieningen, 

buurthuizen en kerken. Vaak zonder het zelf zo te benoemen. Want een deel van het werk komt 

vanzelfsprekend op mensen af doordat zij actief zijn als sporter, ouder, buurtbewoner, 

verenigingslid of kerkganger. De organisaties waarbinnen vrijwilligers werken, verschillen sterk. 

In veel organisaties werken zij naast betaalde krachten. Dit is bijvoorbeeld het geval in het 

welzijnswerk en in de zorg. Er zijn ook organisaties waar uitsluitend vrijwilligers werken (Dam & 

Frietman, 2003; Hofman & Mulders, 2004). 

 

De inzet van deze vrijwilligers is belangrijk voor onze samenleving, maar vaak ook voor de 

vrijwilligers zelf. Vrijwilligerswerk biedt sociale contacten en waardering en is een goede 

maatschappelijke leerplek. Vrijwilligers ontwikkelen in hun vrijwilligerswerk competenties die van 

waarde zijn of kunnen zijn, zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als in het onderwijs en op 

de arbeidsmarkt (Dam & Frietman, 2003). 

 

Er is behoefte aan meer mogelijkheden om de competenties die vrijwilligers in hun 

vrijwilligerswerk ontwikkelen in beeld te brengen en te erkennen (Klaeijsen & Dam, 2004). Die 

behoefte geldt met name voor kwetsbare groepen die als onderdeel van hun proces van 

empowerment of activering vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld moedercentra en instellingen 

voor dak- en thuislozen of in het kader van hun inburgeringstraject. 

 

Ongeveer de helft van de vrijwilligersorganisaties heeft problemen met het vinden van 

voldoende vrijwilligers. Dit heeft te maken met het losser worden van de band tussen de 

vrijwilligers en de organisaties waar zij hun werk doen. Deze organisaties zijn dan ook op zoek 

naar manieren om vrijwilligers te vinden en te houden. Het meer systematisch in beeld brengen 

van de competenties die ze in hun vrijwilligerswerk hebben ontwikkeld wordt gezien als een 

manier om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken (Dam & Frietman, 2003; Hofman & 

Mulders, 2004). 
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1.2 Doel van de methode  

 

Doelen 

Het doel van de procedure Erkenning Verworven algemene Competenties vrijwilligers (verder: 

EVC-procedure vrijwilligers) is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de 

competenties die ze in allerlei omgevingen hebben opgedaan. Dit versterkt het zelfvertrouwen 

van de vrijwilliger. Daarnaast kan de vrijwilliger de erkenning gebruiken bij het zoeken naar 

ander (vrijwilligers)werk of om vrijstellingen of studiepunten bij een opleiding te krijgen. Met 

andere woorden, erkenning van competenties kan de vrijwilliger stimuleren te werken aan 

verdere ontwikkeling (Hollander & Baan, 2008; MOVISIE, 2009). 

 

Nevendoelen van de EVC-procedure vrijwilligers zijn het bijdragen aan werving en behoud van 

vrijwilligers en het bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk door 

vergroting van de deskundigheid van vrijwilligers (Dam & Frietman, 2003). 

 

De brede en de smalle opvatting van EVC 

Naast de hier beschreven EVC-procedure vrijwilligers zijn er verschillende andere EVC-

procedures (zie voor meer informatie paragraaf 1.9). De meeste van deze andere procedures 

zijn vooral gericht op formele kwalificatie voor het onderwijs of de arbeidsmarkt. De standaard 

waar de competenties mee vergeleken worden en waarop beoordeeld wordt, is bij deze 

procedures gebaseerd op formele opleidingseisen of beroepsprofielen. Deze gerichtheid op 

formele kwalificatie wordt wel de ‘smalle opvatting’ van EVC genoemd. 

 

De EVC-procedure vrijwilligers sluit met haar doelstelling aan bij een bredere opvatting van 

EVC, namelijk gericht op het zichtbaar maken van talenten van mensen. Deze bredere 

opvatting past het beste bij de eigen aard van het vrijwilligerswerk (Dam & Frietman, 2003; 

Duvekot, 2004; Graafsma, 2004; Klaeijsen & Dam, 2004). 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van EVC bestaat uit vrijwilligers die hun competenties zichtbaar willen maken. 

Vaak gaat het om vrijwilligers die ervaring hebben opgedaan binnen en buiten het 

vrijwilligerswerk, die nog niet zichtbaar is in formele diploma’s of certificaten.  

 

Binnen deze doelgroep richt EVC zich vooral op vrijwilligers die nu of later de stap naar betaald 

werk willen zetten, de stap naar een opleiding willen zetten en/of zich willen ontwikkelen binnen 

of buiten het vrijwilligerswerk. Het gaat dus om vrijwilligers die zich verder willen ontplooien 

(Graafsma, 2004; Graafsma & Gelderloos, 2007a). Bij de vrijwilligers die hun positie op de 

arbeidsmarkt willen verbeteren, wordt gedacht aan bijvoorbeeld herintreders, jongeren, 

laagopgeleiden, nieuwkomers en langdurig uitkeringsgerechtigden (IVIO-Opleiding en 

Didactiek, 2005). 
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In de praktijk is er vooral belangstelling voor EVC onder vrijwilligers die wat jonger zijn, 

vrijwilligers die niet aan het werk zijn - bijvoorbeeld omdat ze bezig zijn met een opleiding - en 

vrijwilligers met een lagere of middelbare opleiding (Klaeijsen & Dam, 2004). In de laatste jaren 

is EVC bijvoorbeeld toegepast voor inburgeraars, (ex-)dak- en thuislozen, bezoekers van 

moedercentra en stagiairs. 

 

In de handleidingen zijn geen criteria of instrumenten voor de selectie opgenomen. In de 

praktijk verschilt de manier waarop vrijwilligers worden geselecteerd tussen 

vrijwilligersorganisaties. Het varieert van het aanbieden van een EVC-traject aan alle 

vrijwilligers of nieuwe vrijwilligers tot alleen het aanbieden aan vrijwilligers die met een concrete 

ontwikkelvraag komen (Hollander & Baan, 2008). Zie voor meer informatie hierover paragraaf 

3.2 van deze beschrijving. De manier van selecteren is onder meer afhankelijk van het aantal 

EVC-trajecten dat gezien de begeleidingstijd haalbaar is binnen de organisatie. 

 

Er is in het handboek geen expliciete aandacht voor etnische diversiteit binnen de doelgroep. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode zijn geen specifieke indicatie- of contra-indicatiecriteria 

aangegeven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

Algemene vrijwilligerscompetenties 

De EVC-procedure vrijwilligers gaat over de competenties die horen bij de rol van (zelfstandig) 

vrijwilliger in het vrijwilligerswerk. De competenties zijn vergelijkbaar met algemene 

arbeidscompetenties, ook wel werknemersvaardigheden genoemd. Naast de procedure voor 

deze algemene competenties, zijn er ook functiespecifieke EVC-procedures voor competenties 

die horen bij bepaalde rollen of functies in het vrijwilligerswerk. Deze competenties zijn 

vergelijkbaar met bepaalde taakgebieden of functies op de arbeidsmarkt.  

 

Voor de EVC-procedure vrijwilligers zijn 12 algemene competenties geformuleerd die gelden als 

toetsingsstandaard. Die competenties zijn: 

 

Systematisch werken 

Betrouwbaarheid tonen 

Omgaan met tijd en tempo 

Problemen oplossen 

Veilig en gezond te werk gaan 

Communiceren 

Presentatie 

Bijdragen aan goede werkrelaties 

Samenwerken 

Incasseren 

Toepassen taal en rekenen 

Al doende leren 
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Met elkaar vormen deze 12 competenties het competentieprofiel van de ‘vrijwilliger’ in het 

algemeen. Daarmee wordt bedoeld dat een zelfstandig functionerende vrijwilliger, in welke 

sector of organisatie dan ook, min of meer vanzelf deze competenties ontwikkelt. In de praktijk 

is gebleken dat vrijwel dezelfde competenties van belang zijn in arbeidsorganisaties en 

opleidingssituaties. Elke competentie is in de handleidingen geconcretiseerd met drie 

gedragsvoorbeelden. 

 

EVC-procedure in het kort 

Globaal worden in een EVC-procedure vier stappen doorlopen: 

1. Begingesprek met kennismaking en introductie van de EVC-procedure (twee uur 

werktijd, verdeeld over één of twee gesprekken of bijeenkomsten) 

2. Competenties herkennen door zelfbeoordeling en het verzamelen van bewijzen in het 

portfolio (begeleidingstijd 8-20 uur, afhankelijk van de zelfstandigheid van de vrijwilliger) 

3. Beoordeling van de verzamelde bewijzen (twee uur) 

4. Eindgesprek waarin de beoordeling wordt besproken, het persoonlijk ontwikkelplan 

wordt gemaakt en het bewijs van deelname wordt uitgereikt. 

 

De EVC-procedure als geheel duurt meestal acht tot tien weken. De uiteindelijke doorlooptijd 

verschilt per persoon. Als er meer vrijwilligers tegelijkertijd beginnen aan een EVC-procedure, 

dan kunnen sommige onderdelen in een groep gedaan worden.  

 

Stap 1 – Begingesprek 

Doel van het begingesprek is dat vrijwilliger en begeleider weten waar ze aan gaan beginnen, 

met welk doel en hoe de onderlinge rolverdeling is. Belangrijk element in het gesprek is het 

expliciet maken van de persoonlijke perspectieven of doelen van de vrijwilliger: met welke 

doelen start de vrijwilliger aan de procedure? Die doelen bepalen de specifieke manier waarop 

de procedure wordt ingezet: welke vorm van beoordelen en welke procedure (die voor de 

algemene competenties of die voor de functiespecifieke) past het beste bij de doelen? 

Daarnaast worden al de eerste stappen voor het opbouwen van het portfolio gezet. 

 

Stap 2 – Opbouw portfolio 

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: 

Deel 1 EVC: uitleg van EVC en de procedure 

Deel 2 Dossier Competenties: zelfbeoordelingen per competentie 

Deel 3 Resultaat: overzicht bewijzen, bewijs van deelname en persoonlijk ontwikkelplan 

Deel 4 Een map of doos met genummerde bewijzen. 

 

In het portfolio worden feitelijke gegevens vastgelegd van de EVC-kandidaat, de begeleider, de 

organisatie waarbinnen de EVC-procedure is begeleid, de beoordelaar en de organisatie 

waarvan de beoordelaar deel uitmaakt. Het vastleggen van deze gegevens onderstreept het 

min of meer formele karakter van het portfolio en bevordert dat het portfolio waarde heeft in de 

buitenwereld. 

 

Het portfolio wordt per competentie opgebouwd. De vrijwilliger kiest eerst welke competenties 

hij in kaart wil brengen. De motieven van de vrijwilliger, zoals besproken in het begingesprek, 

zijn leidend voor deze keuze. Voor elke competentie zijn in het portfoliodossier twee pagina’s 
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ingeruimd. Op de ene pagina benoemt de vrijwilliger welke ervaring hij heeft met deze 

competentie (zelfbeoordeling) en op de andere pagina benoemt hij de bewijzen die hij daarvoor 

heeft. Bij de ervaring gaat het allereerst om de ervaring opgedaan in het vrijwilligerswerk, 

daarnaast om ervaring opgedaan in andere contexten.  

 

Per competentie maakt de vrijwilliger in samenspraak met de begeleider een zelfbeoordeling. 

Hiervoor worden de gedragsvoorbeelden die bij elke competentie zijn beschreven gebruikt:  

� Een vrijwilliger beoordeelt een competentie voor zichzelf als ‘goed’ als hij de competentie 

tenminste met twee van de drie gedragsvoorbeelden beheerst en als dat met tenminste één 

bewijs aangetoond kan worden.  

� De vrijwilliger beoordeelt een competentie voor zichzelf als ‘enigszins’ als hij/zij de 

competentie met één van de drie gedragsvoorbeelden beheerst en als dat aangetoond kan 

worden met tenminste één bewijs. 

Als de vrijwilliger de competentie onvoldoende beheerst om te kunnen spreken van ‘goed’ of 

‘enigszins’ of als de vrijwilliger er nog geen ervaring mee heeft en wel de wens heeft zich daarin 

te ontwikkelen, kan hij bij de competentie ‘dat wil ik leren’ aangeven. 

  

De vrijwilliger verzamelt bewijzen bij de verschillende competenties in zijn portfolio, met hulp 

van de begeleider. Het doel van de bewijzen is tweeledig: de bewijzen vormen de 

onderbouwing van het portfolio en versterken het proces van zelfwaardering. Er zijn 

verschillende soorten bewijzen mogelijk, bijvoorbeeld een verslag, e-mail, brief, foto of rapport. 

Dit zijn bewijzen die al ‘bestaan’; de vrijwilliger hoeft ze alleen te verzamelen. Het portfolio kan 

zo nodig worden aangevuld met STAR- of referentieverklaringen (STAR staat voor Situatie, 

Taak, Activiteit en Resultaat). Deze worden echter als minder ‘hard’ gezien dan de andere 

typen bewijzen, omdat ze speciaal gecreëerd worden voor het portfolio. Het is een 

gesprekstechniek om aan de hand van een concrete situatie te bepalen of iemand over een 

bepaalde competentie beschikt. Een referentieverklaring is een schriftelijke beoordeling van de 

vrijwilliger door een derde persoon.  

Als het portfolio klaar is, stuurt de begeleider het met de bewijzen naar de beoordelaar. 

 

In de periode dat de vrijwilliger zijn portfolio opbouwt, vindt minimaal één begeleidingsgesprek 

plaats. In dit begeleidingsgesprek wordt aandacht besteed aan de stand van zaken, eventuele 

belemmeringen, de precieze inhoud van de competenties en de kwaliteit van de verzamelde 

bewijzen.  

 

Stap 3 Beoordeling van de verzamelde bewijzen 

De beoordelaar beoordeelt het portfolio in drie stappen: 

1. Hij controleert de volledigheid van het portfolio: is het volledig ingevuld, zijn de bewijzen 

aanwezig en is er een overzicht van genummerde bewijzen?  

2. De beoordelaar bepaalt of er sprake moet zijn van een algemene of een uitgebreide 

beoordeling. De uitgebreide beoordeling gebeurt als de vrijwilliger daarom vraagt en in 

ieder geval als in het portfolio is aangegeven dat de EVC-procedure is gestart met het 

perspectief op betaald werk, een opleiding of een cursus. Vervolgens bekijkt de 

beoordelaar per competentie de zelfbeoordeling, beoordeelt de bijbehorende bewijzen 

en komt tot een beslissing. 

3. De beoordelaar geeft in het format rapportagebericht per competentie aan hoe de 
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vrijwilliger zichzelf heeft beoordeeld (goed of enigszins aanwezig) en of daar voldoende 

bewijs voor is. 

 

Er zijn twee versies van de EVC-procedure gemaakt: een algemene en een uitgebreide. 

Vrijwilligersorganisaties kunnen bekijken welke versie bij een vrijwilliger past. In de algemene 

procedure wordt beoordeeld op twee criteria: echtheid en belang. Na de algemene beoordeling 

kan een uitgebreide beoordeling volgen. Bij een uitgebreide beoordeling wordt ook beoordeeld 

op actualiteit, hoeveelheid en variatie. Deze criteria worden niet alleen in de EVC-procedures 

voor algemene en functiespecifieke vrijwilligerscompetenties gebruikt, maar ook in andere EVC-

procedures (zie 1.9). 

 

Stap 4 Eindgesprek 

De EVC-procedure wordt afgesloten met een individueel eindgesprek van de begeleider met de 

vrijwilliger. In dat gesprek komt het volgende aan de orde.  

Vrijwilliger en begeleider bekijken de portfoliobeoordeling, met name welke competenties door 

de beoordelaar zijn ‘erkend’. De begeleider helpt de vrijwilliger bij het accepteren van de 

beoordeling, dan wel bij het besluit het portfolio te verbeteren en nog een keer te sturen. 

De begeleider doet een voorstel voor het persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit voorstel bestaat uit 

die competenties die de vrijwilliger verder wil ontwikkelen. Doorgaans zijn dit de competenties 

die ‘enigszins’ of niet aangetoond zijn in het portfolio. Vrijwilliger en begeleider bespreken de 

manier waarop de vrijwilliger deze competenties verder wil ontwikkelen.  

De begeleider reikt het bewijs van deelname uit. Het bewijs van deelname is ondertekend door 

de begeleider. Deze verklaart daarmee namens de organisatie die de EVC-procedure aanbiedt 

en namens MOVISIE (ontwikkelaar methode) dat wat in het portfolio staat, volgens zijn 

bevindingen juist is. In het bewijs van deelname wordt genoteerd welke competenties de 

vrijwilliger beheerst als ‘goed’ en welke als ‘enigszins’.  

 

De visie: het glas is halfvol  

Kenmerkend voor EVC-procedures is dat iemand erkenning krijg voor de competenties die hij 

bezit (Klaeijsen & Dam, 2004). Er wordt gewerkt vanuit een bepaalde visie op leren, verwoord in 

het motto: het glas is halfvol. Kern is dat mensen continu, in allerlei omgevingen leren en dat 

het in beeld brengen van wat iemand geleerd heeft verdere ontwikkeling stimuleert. Met andere 

woorden: EVC toont de al aanwezige competenties en bouwt daarop verder 

 

 

1.6 Materiaal  

 

Handleiding algemene vrijwilligerscompetenties 

De EVC-procedure vrijwilligers is beschreven in de het volgende vierdelige handboek van L. 

Graafsma en M. Gelderloos, uitgegeven in 2007 door MOVISIE in Utrecht: 

a. Het portfolio met toelichting voor de vrijwilliger 

b. Een handleiding voor de begeleider 

c. Een handleiding voor de beoordelaar 

d. Een handleiding voor de vrijwilligersorganisatie 
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Elk van de handleidingen bevat de te gebruiken hulpmiddelen, bijvoorbeeld formulieren, 

beoordelingslijsten en overzichten. 

 

De handleidingen zijn te downloaden op www.movisie.nl/erkenningverworvencompetenties. 

 

In 2010 wordt de handleiding bijgesteld. In de bijgestelde handleiding wordt onder meer 

specifieke aandacht besteed aan de toepassing van EVC voor empowerment en activering van 

(ex-)dak- en thuislozen, inburgeraars en bezoekers van moedercentra. Titels van de eerste drie 

handleidingen, voor vrijwilliger, begeleider en beoordelaar, blijven hetzelfde. Jaar van uitgave 

wordt 2010. De handleiding voor organisaties wordt niet opnieuw uitgegeven, maar vervangen 

door een folder. 

 

Beschrijving EVC in moedercentra 

De ervaringen met EVC in moedercentra zijn beschreven door T. Boersma en H. Konijn in EVC 

de competente vrijwilliger - project in vier moedercentra in Zuid-Holland, uitgegeven in 2008 

door PJ Partners in Rotterdam. 

 

Methodiekbeschrijving EVC in de maatschappelijke opvang 

De EVC-procedure voor de maatschappelijke opvang is beschreven in een aparte 

methodiekbeschrijving Erkenning Verworven Competenties in de maatschappelijke opvang. 

Methodiekbeschrijving voor begeleiders, van de hand van M. Verschelling en M. Talma, 

uitgegeven in 2009 door MOVISIE in Utrecht.  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Bij een EVC-procedure zijn twee rollen cruciaal, die van begeleider en die van beoordelaar. 

Beide rollen kunnen zowel door vrijwilligers als door betaalde krachten worden vervuld. 

Hieronder staan voor beide rollen de benodigde competenties (Graafsma & Gelderloos, 2007c). 

 

De begeleider: 

� heeft minimaal mbo werk- en denkniveau. 

� heeft inzicht in de opzet en waarde van EVC in het algemeen 

� heeft inzicht in de opzet en waarde van de EVC-procedure vrijwilligers 

� beschikt zelf over de in de standaard beschreven competenties (zie paragraaf 1.5) 

� is in staat te motiveren, organiseren en effectief te begeleiden in elke fase van de procedure 

� kan een STAR-interview afnemen (zie paragraaf 1.5) 

� is in houding gericht op empowerment van de kandidaat 

� is integer en resultaatgericht 

� kan schriftelijk en/of mondeling rapporteren. 

 

De beoordelaar: 

� heeft minimaal mbo werk- en denkniveau 

� heeft ervaring met of zicht op vrijwilligerswerk 
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� heeft inzicht in de opzet en waarde van EVC in het algemeen 

� heeft inzicht in de opzet en waarde van de EVC-procedure vrijwilligers 

� heeft ervaring met de terminologie van de competenties uit de competentielijst 

� is in staat tot inventariseren, beoordelen, beslissen en rapporteren 

� kan en wil werken met de aangeboden beoordelings- en beslisregels 

� kan een balans vinden tussen empowerment en objectiviteit 

� is integer en resultaatgericht 

� kan schriftelijk rapporteren. 

 

Training 

MOVISIE geeft een training voor begeleiders van vrijwilligers in EVC-trajecten. In deze training 

van twee dagen leren de deelnemers hun vrijwilligers te begeleiden in het toepassen van de 

EVC-methode en de resultaten te verspreiden binnen hun organisatie. Zie 

www.movisie.nl/trainingen. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitseisen 

Objectiviteit: Objectiviteit kan nooit 100% gegarandeerd worden. Wel kan zoveel mogelijk 

objectiviteit nagestreefd worden door: 

� de procedure zo veel mogelijk op de standaardwijze uit te voeren 

� precies de gedragsomschrijvingen te gebruiken uit de competentielijst 

� alleen de instrumenten te gebruiken die horen bij de procedure 

� de rollen van begeleider en beoordelaar te scheiden 

� mee te werken aan regelmatige herijking van de competentielijst. 

 

Professionaliteit: Kenmerken van professionaliteit zijn: 

� de procedure wordt primair individugericht toegepast 

� er is voldoende EVC-deskundigheid bij de begeleiders en/of beoordelaars 

� de regels en afspraken zijn transparant en bieden de vrijwilliger veiligheid 

� de planning en de organisatie zijn efficiënt. 

 

Kwaliteit en erkenning van procedure en instrumentarium: 

� de procedure met de bijbehorende instrumenten zijn in de branche van het vrijwilligerswerk 

erkend en worden door de branche onderhouden 

� de procedure en de bijbehorende instrumenten zijn gebaseerd op een goede 

competentielijst als standaard 

� er vindt in de branche regelmatig herijking en onderhoud van procedure en instrumenten 

plaats 

� de instrumenten zijn bruikbaar, effectief en samenhangend (Graafsma & Gelderloos, 2007c). 
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Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteitseisen aan de EVC-procedure vrijwilligers zijn gebaseerd op de kwaliteitscode voor 

EVC als algemene methodiek voor formele erkenning van competenties. De in deze 

kwaliteitscode opgenomen kwaliteitseisen zijn vertaald naar eisen die passen bij het 

vrijwilligerswerk. Hierbij is gestreefd naar voldoende waarborg van de waarde die de 

buitenwereld toekent aan de EVC-procedure, zonder onnodige verhoging van de drempel om 

aan de EVC-procedure deel te nemen. 

De geformuleerde kwaliteitseisen gaan vooral over de betrouwbaarheid van de uitvoering van 

de procedure en over de kwaliteit en erkenning van de procedure en de bijbehorende 

instrumenten. De waarde die de buitenwereld eraan toekent, wordt daarnaast ondersteund 

doordat de competenties zijn geformuleerd in termen die herkenbaar en relevant zijn in ander 

vrijwilligerswerk, op de arbeidsmarkt en voor opleidingen.  

 

Kosten van de interventie 

De kosten van de methode zijn niet door de ontwikkelaar berekend. Wel worden de 

belangrijkste kostenposten aangegeven (Graafsma & Gelderloos, 2007c): 

� capaciteit op organisatieniveau voor beleidsinbedding, communicatie en administratie 

� capaciteit op uitvoeringsniveau: voor de begeleider gaat het om 8-20 uur per EVC-

procedure, afhankelijk van de zelfstandigheid van de vrijwilliger; voor de beoordelaar gaat 

het om twee uur per procedure; 

� materiaal: kopieën van de instrumenten 

� faciliteiten: gespreksruimtes, telefoon, computer 

� koffie, thee, attenties bij de EVC-uitreikingen, et cetera. 

� eventueel kunnen de begeleiders een op hun rol gerichte training volgen (zie paragraaf 1.7). 

 

Randvoorwaarden voor invoering 

In de documentatie (Hofman, 2008; IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005) worden de volgende 

organisatorische randvoorwaarden voor invoering van de EVC-procedure vrijwilligers gegeven: 

 

� De organisatie waarbinnen EVC aangeboden wordt, moet beleid formuleren op de invoering 

van EVC in de organisatie.  

� De organisatie moet draagvlak creëren en het doel van EVC intern goed communiceren. 

� De organisatie moet verhelderen voor welke vrijwilligers EVC relevant is. 

� Binnen de organisatie moet voldoende tijd en ruimte zijn voor deze intensieve vorm van 

begeleiding van vrijwilligers. 

� De organisatie moet financiën beschikbaar stellen. 

� Voor vrijwilligersorganisaties die niet bekend zijn met EVC is extra (externe) begeleiding en 

ondersteuning nodig. 
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1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

EVC-procedure voor functiespecifieke vrijwilligerscompetenties 

Een variant op de hier beschreven EVC-procedure voor algemene vrijwilligerscompetenties is 

de procedure voor functiespecifieke vrijwilligerscompetenties. Deze procedure zoomt in op de 

competenties voor drie specifieke, veelvoorkomende, functies binnen het vrijwilligerswerk: 

regioconsulent, activiteitenbegeleider en voorlichter. Deze procedures kunnen in combinatie 

met die voor de algemene competenties worden toegepast, afhankelijk van de voorkeur van de 

vrijwilliger en het perspectief waarmee hij aan de procedure begint. De activiteiten binnen de 

procedure zijn vergelijkbaar, alleen de competenties waarop ingezoomd wordt zijn 

functiespecifiek. De procedure is voldoende vergelijkbaar om als soortgelijke methode te 

worden beschouwd en effectonderzoek naar deze procedure kan dus als wetenschappelijk 

bewijs worden meegenomen. 

 

Op formele kwalificatie gerichte EVC-procedures 

Naast de EVC-procedure vrijwilligers zijn er nog andere EVC-procedures, meestal gekoppeld 

aan specifieke beroepen of opleidingen. Veel van deze andere EVC-procedures werken met 

officieel erkende standaarden en leveren de kandidaat formele certificaten, vrijstellingen of een 

diploma op.  

 

In Nederland neemt EVC met name een hoge vlucht in het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs Met behulp van EVC-procedures kunnen vrijstellingen verkregen worden voor 

delen van het curriculum, zodat versneld een diploma kan worden behaald. Ook in het 

bedrijfsleven wordt EVC toegepast om mensen versneld een formele kwalificatie te laten 

behalen.  

  

De vergelijkbaarheid van de meer formele procedures in onderwijs en bedrijfsleven met de 

procedure voor vrijwilligers is beperkt. Ze verschillen sterk in de context waarbinnen ze worden 

uitgevoerd en met name ook in het doel van de procedure: formele kwalificatie versus 

vergroting van het bewustzijn van competenties en het stimuleren van de ontwikkeling. De 

formele EVC-procedures kunnen dan ook niet als vergelijkbare methoden worden beschouwd 

en effectonderzoek naar deze methoden kan dus niet als wetenschappelijk bewijs worden 

meegenomen. 

 

Vergelijkbare methoden in andere Europese landen 

De belangstelling voor EVC past binnen een bredere ontwikkeling in Nederland en in Europa. 

Er komt steeds meer belangstelling voor de erkenning van competenties die op andere 

manieren dan via het formele onderwijs zijn ontwikkeld. Dit past onder meer bij de grote 

aandacht voor Een Leven Lang Leren in Europa. 

 

In verschillende Europese landen zijn methoden ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met EVC-

procedures. Zo zijn er bijvoorbeeld CH-Q uit Zwitserland, het Recreational Activity Studybook in 

Finland, het Civil Society 3CV in Noorwegen, het Ervaringsdiploma in België en het 

Qualificationsbuch in Zwitserland. In een aantal landen, zoals Engeland, is men met de 

ontwikkeling van EVC verder dan hier, ook in het vrijwilligerswerk. De genoemde procedures 

verschillen sterk van de Nederlandse procedure, samenhangend met grote verschillen in 
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context. Zo hangt in Groot-Brittannië de belangstelling voor de erkenning van competenties 

opgedaan in het vrijwilligerswerk sterk samen met de matige kwaliteit van het openbaar 

onderwijs. Deze factor bepaalt ook sterk de vormgeving van de methode. In de Noord-Europese 

landen zijn de methoden voor erkenning van competenties opgedaan in het vrijwilligerswerk 

juist weer heel sterk gekoppeld aan het onderwijs. De methoden in andere Europese landen 

kunnen dan ook niet als soortgelijke methoden worden beschouwd en effectonderzoek naar 

deze methoden kan dus niet als wetenschappelijk bewijs worden meegenomen. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

MOVISIE 

Postbus 19129 

3501 DC Utrecht 

Tel.: 030-789 2000 

Fax: 030-789 2111 

info@movisie.nl 

 

In samenwerking met: 

IVIO-Didactiek 

Creative Campus 

Bolderweg 2 

1332 AT Almere 

E-mail: evc@ivio.nl 

Tel.: 0320-229 996 

Contactpersoon: Lies Graafsma  

Tel. contactpersoon: 0320-229 931 

E-mail contactpersoon: Lies.Graafsma@ivio.nl  

 

Website 

www.movisie.nl/erkenningverworvencompetenties 

www.ivio-didactiek.nl 

 

Contactpersoon 

Marjet van Houten en Els Hofman van MOVISIE 

030-789 2074 en 030-789 2025 

m.vanhouten@movisie.nl, e.hofman@movisie.nl,  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Aanleiding voor de ontwikkeling van de EVC-procedure vrijwilligers waren positieve ervaringen 

met andere EVC-procedures,zowel in Nederland als in andere Europese landen. EVC was een 

veelbelovend instrument dat zich in verschillende contexten al had bewezen (Duvekot, 2004). 

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de procedure zijn twee verkenningen uitgevoerd om 

de haalbaarheid en wenselijkheid van EVC in het vrijwilligerswerk te onderzoeken (Dam & 

Frietman, 2003; Klaeijsen & Dam, 2004). Daarnaast hebben de ervaringen in de pilots (IVIO-

Opleiding en Didactiek, 2005) bijgedragen aan de ontwikkeling van de procedure en de 

onderliggende visies.  

 

Inhoudelijk is de focus in de loop der tijd verschoven. Deel van de aanleiding en belangrijkste 

doel in de ontwikkelfase was het aantrekkelijker maken van het vrijwilligerswerk. Later 

verschoof dit naar het stimuleren van de ontwikkeling van vrijwilligers. Hiermee samenhangend 

verschoof ook de centrale doelgroep: van vrijwilligers in het algemeen naar vrijwilligers die 

zichzelf verder wilden ontwikkelen. 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Veronderstellingen 

De ontwikkelaars van de EVC-procedure vrijwilligers onderbouwen op basis van de 

verkenningen (Dam & Frietman, 2003; Klaeijsen & Dam, 2004) de ontwikkeling van de 

procedure met de volgende veronderstellingen: 

1. Grofweg de helft van de vrijwilligersorganisaties ervaart problemen met het vinden en 

houden van voldoende vrijwilligers. 

2. Vrijwilligers ontwikkelen in hun vrijwilligerswerk competenties. 

3. Vrijwilligers hebben behoefte aan meer erkenning van de in het vrijwilligerswerk 

ontwikkelde en gebruikte competenties. 

4. Erkenning van competenties via EVC kan het vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken 

voor (potentiële) vrijwilligers. 

5. De behoefte aan erkenning bestaat het meest bij vrijwilligers die zich verder willen 

ontplooien. 

 

1. Problemen met het vinden en houden van vrijwilligers 

Vrijwilligersorganisaties en koepels geven in de verkenningen aan dat grofweg de helft van de 

vrijwilligersorganisaties problemen hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers. 
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2. De ontwikkeling van competenties tijdens vrijwilligerswerk 

“Meer dan 95 procent van de bij het onderzoek betrokken vrijwilligers onderschrijft dat men 

tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk al doende leert. Verreweg de grootste groep zegt 

vooral geleerd te hebben op sociaal-normatief vlak.” Het gaat om probleemoplossend 

vermogen, het omgaan met mensen, samenwerking, flexibiliteit, luistervaardigheden, 

mensenkennis, leidinggeven en organisatorische vaardigheden (Klaeijsen & Dam, 2004). 

 

3. Vrijwilligers hebben behoefte aan meer erkenning van de in het vrijwilligerswerk 

ontwikkelde en gebruikte competenties (Dam & Frietman, 2003) 

Bij de meeste vrijwilligersorganisaties worden de door vrijwilligers opgedane competenties op 

de een of andere manier inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld door functioneringsgesprekken, het 

bijhouden van deelname aan scholing, personeelsdossiers of het samenstellen van een 

portfolio. Formele erkenning van competenties komt echter maar sporadisch voor. 

 

Eén op de vier vrijwilligers heeft ervaring met een vorm van (formele) erkenning van in het 

vrijwilligerswerk verworven competenties, meestal door de landelijke koepelorganisatie in de 

vorm van een getuigschrift of certificaat. “De meerderheid van de vrijwilligers, die één van de 

hier beschreven vormen van erkenning heeft gekregen, zegt waarde te hechten aan die 

erkenning (Klaeijsen & Dam, 2004).”  

 

“Opvallend is het lage percentage vrijwilligers dat waardering in de vorm van een getuigschrift, 

oorkonde of iets dergelijks ontvangt (13%), in vergelijking met het relatief hoge percentage 

(44%) dat aangeeft deze vorm van waardering wel wenselijk te vinden (Klaeijsen & Dam, 

2004).” 

 

4. EVC kan het vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken 

Het verwerven van competenties is een belangrijk motief voor het doen van vrijwilligerswerk. 

Driekwart van de bevraagde vrijwilligers noemt het in de verkenning. Ze geven aan de 

opgedane competenties op verschillende manieren te kunnen gebruiken: bij het uitvoeren van 

het vrijwilligerswerk, op persoonlijk vlak, bij het zoeken en/of uitvoeren van betaald werk en bij 

het volgen van een opleiding. 

 

Ruim de helft van de bevraagde vrijwilligers (Klaeijsen & Dam, 2004) vindt landelijke erkenning 

voor wat ze geleerd hebben in hun vrijwilligerswerk wenselijk. Overigens is hier een verschil 

tussen de twee verkenningen: in de eerste (Dam & Frietman, 2003) was dit slechts een vijfde. 

De onderzoekers verklaren dit verschil doordat de tweede verkenning is uitgevoerd onder 

vrijwilligers binnen organisaties die al met trajecten rond erkenning bezig waren en doordat de 

vraagstelling concreter was. Beide factoren droegen bij aan de herkenbaarheid of 

voorstelbaarheid van de betekenis van landelijke erkenning, en daarmee tot positievere 

antwoorden. 

Ongeveer een derde van de bevraagde vrijwilligers verwacht met name profijt van erkenning op 

persoonlijk vlak (meer zelfvertrouwen, status) en ook ongeveer een derde verwacht vooral 

profijt bij het zoeken naar (ander) betaald werk. 

Voor een kwart van de bevraagde vrijwilligers zou erkenning een extra stimulans zijn om 

vrijwilligerswerk te gaan doen.  

 

Van de bevraagde koepels geeft ruim de helft aan dat erkenning het makkelijker maakt om 

vrijwilligers te vinden en driekwart geeft aan dat het hierdoor makkelijker wordt om vrijwilligers 
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te houden. Van de ondervraagde vrijwilligersorganisaties verwacht iets minder dan de helft 

dergelijke positieve effecten op zowel het vinden als het binden van vrijwilligers.  

 

Ongeveer 70% van de bevraagde koepels en vrijwilligersorganisaties vindt het opzetten van 

een systeem voor het herkennen en erkennen van competenties van vrijwilligers 

nastrevenswaardig. Eenzelfde percentage van koepels en vrijwilligersorganisaties zou gebruik 

maken van een systeem voor het erkennen van vrijwilligerscompetenties als dat beschikbaar 

komt.  

 

5. Behoefte het grootst bij vrijwilligers die zich verder willen ontplooien 

De doelgroep van de methode bestaat uit vrijwilligers met competenties die niet zichtbaar zijn in 

diploma’s, met de focus op diegenen onder hen die zich verder willen ontplooien. Uit de 

verkenningen (Dam & Frietman, 2003; Klaeijsen & Dam, 2004) en uit de ervaringen in de pilots 

(IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005) blijkt dat deze doelgroep de meeste behoefte heeft aan 

erkenning van de in het vrijwilligerswerk ontwikkelde competenties, omdat zij deze erkenning 

willen en kunnen gebruiken bij hun verdere ontplooiing. 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Toepassing EVC-procedure vrijwilligers 

De verspreiding van EVC in het vrijwilligerswerk gaat stapsgewijs en is merkbaar aan de 

belangstelling voor trainingen en adviestrajecten. EVC voor vrijwilligers wordt onder meer 

toegepast in moedercentra en welzijnsorganisaties. Ook is EVC voor vrijwilligers een onderdeel 

van het project Duizend en één Kracht, gericht op participatie van allochtone vrouwen. In 2008 

en 2009 is EVC voor vrijwilligers in het kader van een pilotproject succesvol ingevoerd in drie 

instellingen voor maatschappelijke opvang. Binnen Scouting Nederland wordt EVC breed 

toegepast. MOVISIE heeft onlangs van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) geld toegekend gekregen om de verdere verspreiding van EVC binnen het 

vrijwilligerswerk te stimuleren (Hofman, 2008). 

 

Over het algemeen slaat EVC meer aan in organisaties waar naast vrijwilligers ook betaalde 

krachten werken en als het doel van de EVC-procedure activering is. 

 

 

Er heeft nog weinig evaluatieonderzoek naar EVC plaats gevonden. De hieronder beschreven 

praktijkervaringen van de begeleiders zijn gebaseerd op de volgende publicaties: 

 

1. Eindrapportage EVC voor het herkennen en erkennen van Algemene 

Vrijwilligerscompetenties, in 2005 geschreven en uitgegeven door IVIO-opleiding en 

didactiek. 

 

Als onderdeel van het methode-ontwikkelingstraject zijn de ervaringen met 14 trajecten in 

drie pilotorganisaties beschreven. Van deze 14 trajecten zijn er negen volledig afgemaakt. 

Tijdens de pilots hebben adviseurs van IVIO het traject begeleid. Ze zijn onder meer 

aanwezig geweest bij verschillende groepsbijeenkomsten met EVC-begeleiders en -

deelnemers (introductie, terugkoppeling en uitreiking), bij de voorbereiding van gesprekken 

tussen begeleiders en deelnemers en bij de beoordeling van de bewijzen. Daarnaast 

hebben de drie pilotorganisaties een schriftelijke enquête ingevuld. De beschreven 

ervaringen zijn opgedaan met de initiële versie van de methode. Op basis van de 

ervaringen in de pilots is de methode op een aantal punten aangepast, zodat de in dit 

onderzoek beschreven ervaringen zijn opgedaan met een iets andere methode. De 

belangrijkste aanpassingen zijn dat zowel de methode zelf als de beschrijving ervan 

vereenvoudigd zijn, dat de observatie van de vrijwilliger door de begeleider uit de methode 

is gehaald en dat er twee varianten zijn gemaakt, de algemene en de uitgebreide versie. 

Hieronder worden alleen die ervaringen uit de pilots beschreven die ook relevant zijn voor 

de aangepaste versie van de methode, zoals beschreven in paragraaf 1.5. 
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2. EVC geprofileerd. Een inventarisatie van EVC in de praktijk, geschreven door M. den 

Hollander & D. Baan en in 2008 uitgegeven door MOVISIE. 

 

MOVISIE heeft in 2008 13 deelnemers aan een training voor EVC-begeleiders binnen 

vrijwilligersorganisaties geïnterviewd over hun ervaringen met EVC. Van deze 13 

deelnemers werken er zes ten tijde van het onderzoek met EVC, vier hebben er mee 

gewerkt maar zijn er mee gestopt en drie werken er (nog) niet mee . De deelnemers deden 

mee aan pilots van de methode; de methode was nog nieuw voor hen en de verwachtingen 

waren vooraf niet duidelijk. De bevraagde deelnemers werkten deels met de conceptversie 

van de methode, deels met de in paragraaf 1.5 beschreven bijgestelde versie van de 

procedure. Ook qua aanpak waren er onderling grote verschillen tussen de pilots. Het 

onderzoek laat dan ook een gedifferentieerd beeld van ervaringen zien. 

 

3. EVC. De competente vrijwilliger. Project in vier moedercentra in Zuid-Holland, in 2008 

geschreven en uitgegeven door PJ Partners Rotterdam. 

  

In deze publicatie worden de ervaringen beschreven met het invoeren van de EVC-

procedure voor vrijwilligers in vier moedercentra in Zuid-Holland. Er zijn in totaal 15 

trajecten afgerond met een voltooid portfolio en een certificaat. Er wordt geen informatie 

gegeven over de gebruikte onderzoeksmethoden. 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Resultaten 

De resultaten van de EVC-procedure zijn vooral gelegen in het vergroten van het 

zelfvertrouwen van de vrijwilligers, meer zelfinzicht en het stimuleren van verdere ontwikkeling. 

Het volgende voorbeeld uit één van de moedercentra (Boersma & Konijn, 2008) illustreert dat: 

“Al werkende bleek dat een deelneemster onvoldoende kon lezen en schrijven. Door het 

werken aan de competenties is haar zelfvertrouwen gegroeid en haar zelfbeeld steviger 

geworden. Nu heeft zij moed gevat om lessen lezen en schrijven te gaan volgen bij het ROC.” 

Een ander voorbeeld is: “Een aantal buitenlandse vrouwen (expats) hadden weliswaar een 

hoge opleiding, maar zijn in Nederland, zonder werk, in een isolement geraakt en in zekere zin 

stil blijven staan. Dit heeft hun zelfvertrouwen aangetast. Het EVC-traject heeft hen (weer) 

bewust gemaakt van wat zij in hun mars hebben.”  

 

Vrijwilligers binnen Scouting Nederland geven aan dat EVC het makkelijker maakt om mensen 

van buiten de organisatie te laten zien welke competenties zijn opgedaan, omdat de 

competenties worden verwoord in voor iedereen herkenbare termen (Weeren, jaartal 

onbekend). 

 

Praktische toepasbaarheid 

Alle begeleiders in de pilots waren positief over hun taak als begeleider. Ze vonden het leuk, 
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leerzaam, spannend en bijzonder om te doen (IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). 

 

Sommige begeleiders hadden moeite met de tijdsinvestering en de complexiteit van de 

methode. Op basis van deze ervaringen is de methode aangepast. In de pilots in de 

moedercentra is dit signaal niet meer afgegeven (Hollander & Baan, 2008). 

 

Bereik van de doelgroep 

Organisaties gaan verschillend om met het uitnodigen van vrijwilligers om te starten met EVC. 

In de ene organisatie worden alle vrijwilligers gevraagd, in de andere alleen die vrijwilligers die 

signalen afgeven dat ze zich verder willen ontplooien. Er is ook een begeleider die aangeeft het 

EVC-traject alleen aan te bieden aan vrijwilligers die klem zitten in hun werk, wat anders willen 

doen of zich afvragen wat ze te bieden hebben. Ze speelt als het ware in op deze ervaringen 

door het aanbieden van een EVC-traject. Alle door haar benaderde vrijwilligers reageren tot op 

heden erg enthousiast op het aanbod (Hollander & Baan, 2008). 

 

Valkuilen 

In de eindrapportage van de pilots wordt aangegeven dat begeleiders het lastig vinden om 

‘hard’ te oordelen over vrijwilligers, omdat ze bang zijn vrijwilligers te demotiveren (Hollander & 

Baan, 2008). Deze valkuil is minder groot gemaakt door twee varianten van de procedure te 

ontwikkelen, die verschillen in de ‘strengheid’ waarmee wordt beoordeeld. De eerste variant is 

voor vrijwilligers die de methode met name voor zichzelf en het eigen inzicht in hun 

competenties doorlopen; de tweede voor vrijwilligers die zich verder willen ontwikkelen. 

 

Cruciale succesfactoren 

Een belangrijke succesfactor is het vooraf expliciet maken van de verwachtingen over 

tijdsinvestering en opbrengsten en het afwegen of deze tijd beschikbaar is. Met name de 

zelfstandigheid, het begrip en motivatie zijn factoren die de benodigde begeleidingstijd bepalen 

(Hollander & Baan, 2008; IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). 

 

Voldoende taalvaardigheid bij de vrijwilligers om de procedure te begrijpen is als belangrijke 

factor aangegeven in alle drie de publicaties (Boersma & Konijn, 2008; Hollander & Baan, 2008; 

IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). In de moedercentra zijn goede ervaringen opgedaan met 

groepsbijeenkomsten waarbij mensen binnen de groep konden tolken (Boersma & Konijn, 

2008). 

 

Een volgende succesfactor is het vinden van balans tussen aandacht voor het positieve en 

aandacht voor de kwaliteit van de bewijzen en beoordeling. Mensen moeten waardering voelen 

voor het werk dat ze doen en gemotiveerd worden door te gaan, maar aan de andere kant 

moeten de bewijzen wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Eén van de begeleiders geeft ter 

illustratie aan dat de manier waarop de beoordelaar de beoordelingsbrief schreef sterk bijdroeg 

aan het enthousiasme van de vrijwilliger: eerst werden alle dingen opgeschreven die goed zijn 

en daarna pas wat beter kon of meer bewijs nodig had (IVIO-Opleiding en Didactiek, 2005). 

 

In de moedercentra zijn goede ervaringen opgedaan met de combinatie van 

groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. “Door het contact in de groep heeft men het 

gevoel er niet alleen voor te staan. De afspraak met de groep werkte stimulerend en 
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ontspannend. De individuele aandacht in de begeleiding leidde tot verdieping” (Boersma & 

Konijn, 2008). 

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Er zijn geen onderzoeken beschikbaar waarin vrijwilligers die een EVC-procedure hebben 

doorlopen zelf zijn bevraagd. 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In de over de methode gevonden publicaties staan geen casestudies beschreven waarmee 

geïllustreerd kan worden hoe de methode in een specifiek geval in praktijk gebracht is. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De makers of uitvoerders voeren geen studies aan naar soortgelijke methoden, noch in 

Nederland, noch in het buitenland. 

 

Naar de effecten van op formele kwalificatie gerichte EVC-procedures (zie paragraaf 1.9) is wel 

onderzoek gedaan (Dungen, Burgt, & Pijls, 2003; Duvekot, 2006; Pijls & Mulders, 2004). In 

deze onderzoeken zijn positieve effecten gemeten. 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Tijdens het doen van vrijwilligerswerk ontwikkelen vrijwilligers competenties. De EVC-

procedure voor vrijwilligers haakt hierop in door deze competenties zichtbaar te maken (1). 

� Het ontwikkelen van competenties is voor vrijwilligers een belangrijk motief om 

vrijwilligerswerk te gaan doen (2).  

� Vrijwilligers hebben behoefte aan erkenning van de ontwikkelde competenties (2).  

� Erkenning van competenties maakt het voor een deel van de vrijwilligers aantrekkelijker om 

vrijwilligerswerk te gaan doen (2). 

� De grote rol van de vrijwilliger zelf in de procedure, met name in de zelfbeoordeling en het 

verzamelen van bewijzen, draagt bij aan het eigen inzicht in de competenties en aan de 

vergroting van het zelfvertrouwen (1, 3).  

� De onafhankelijke beoordeling van de bewijzen en de kwaliteitseisen dragen bij aan de 

herkenbaarheid en waarde van de EVC-procedure voor de buitenwereld (1, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1).  

 

Naar de effecten van op formele kwalificatie gerichte EVC-procedures (zie paragraaf 1.9) is wel 

onderzoek gedaan (Dungen et al., 2003; Duvekot, 2006; Pijls & Mulders, 2004). In deze 

onderzoeken zijn positieve effecten gemeten. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 
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Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

� Geef aan op basis van welke zoekvraag gezocht is naar literatuur over de methode. 

� Geef aan op basis van welke zoektermen gezocht is naar literatuur over de methode. 

 

Zoekstrategieën 

� Geef aan via welke zoekstrategieën gezocht is naar literatuur over de methode. 

� Geef daarbij expliciet aan in welke databanken gezocht is. 

 

Selecteren van literatuur 

� Geef aan op basis van welke criteria literatuur geselecteerd is. 

� Verwijs voor de geselecteerde literatuur naar 6.2. 

 

Let op: Zie voor toelichting handleiding, paragraaf 1.6. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 

Titel rapport Eindrapportage EVC voor 

het herkennen en 

erkennen van Algemene 

Vrijwilligerscompetenties 

EVC geprofileerd. Een 

inventarisatie van EVC in 

de praktijk. 

EVC. De competente 

vrijwilliger. Project in vier 

moedercentra in Zuid-Holland. 

Auteur  M. Den Hollander & D. 

Baan 

 

Jaar 2005 2008 2008 

Uitgever IVIO- opleiding en 

didactiek 

MOVISIE PJ Partners Rotterdam 

Onderzoeks- 

Vraag 

Wat zijn de ervaringen 

met de EVC procedure 

vrijwilligers in drie 

pilotorganisaties? 

Wat zijn de ervaringen met  

de EVC procedure 

vrijwilligers van 

deelnemers aan een 

training voor EVC-

begeleiders?  

Wat zijn de ervaringen met het 

invoeren van de EVC 

procedure vrijwilligers in vier 

moedercentra in Zuid-Holland? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Begeleiders Begeleiders Begeleiders 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

14 trajecten 13 15 trajecten 

 


