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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  

Het doel van De Bijspringer is het versterken van het vrijwilligerswerk in een wijk, buurt, 

gemeente of regio. Onder versterken wordt verstaan dat: 

a. het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet toeneemt 

b. er een betere afstemming is tussen vraag en aanbod 

c. de arbeidsomstandigheden voor vrijwilligers verbeterd zijn 

d. er passend vrijwilligerswerk is voor iedere burger. 

 

Doelgroep  

De doelgroep bestaat uit bewoners van een wijk, buurt, gemeente of regio. De methode kent 

speciale varianten voor burgers in een dorp of wijk, voor bepaalde moeilijker te bereiken 

groepen die ondervertegenwoordigd zijn (zoals allochtonen, bijstandsgerechtigden en 

werklozen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, gehandicapten, jongeren en ouderen) en voor 

vrijwilligers die al verbonden zijn aan een vrijwilligersorganisatie. 

 

Aanpak 

De initiatiefnemer, veelal een welzijnsorganisatie, vormt met reeds geworven vrijwilligers een 

Bijspringer-team dat enquêtes afneemt bij alle bewoners uit een wijk of dorp, om te 

inventariseren of mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen en zo ja, welk type werk. Na de 

inventarisatie wordt een vrijwilligerssteunpunt opgericht. Van daaruit koppelen  

steunpuntvrijwilligers potentiële vrijwilligers aan vacatures bij organisaties in de omgeving.  

 

De Bijspringer kan ook ingezet worden binnen een vrijwilligersorganisatie om de vrijwilligers en 

de achterban effectiever in te zetten, de werkdruk voor vrijwilligers te verlagen en het 

werkklimaat te verbeteren. Na de doelbepaling en de inventarisatie van de actuele stand van 

zaken, wordt dan gekozen voor een reorganisatie of een geleidelijk veranderingsproces ter 

verbetering van de positie van vrijwilligers.  

 

Materiaal 

Er bestaat een vijfdelig handboek waarbij formats en andere hulpmiddelen geleverd worden, 

verkrijgbaar via de website van Scala:  

http://www.scala-welzijn.nl >  Vrijwilligerswerk > Ondersteuning vrijwilligerswerk > Handboeken 

Bijspringer-methode >De handboeken 

 

Ontwikkelaar 

Stichting Scala 

Moskampweg 3-5 

8431 GB Oosterwolde 

Postadres: Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde 

Tel. (0516) 567 220 



 

 

 Methodebeschrijving De Bijspringer  * * *  7 

E-mail: info@scala-welzijn.nl.  

 

2. Onderbouwing  

 

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse is gebruik gemaakt van een onderzoek in de 

gemeente Ooststellingwerf (SGBO, 1997). Hieruit bleek dat de deelname aan verenigingen, 

vrijwilligerswerk en sociale netwerken (met name sportverenigingen en kerken) redelijk groot is: 

ongeveer een derde is actief als vrijwilliger. Tegelijkertijd werd de verwachting geuit dat de 

beschikbaarheid van vrijwilligers afneemt, terwijl de behoefte aan vrijwilligers zal stijgen. Ook 

bleek het potentieel aan nieuwe vrijwilligers vrij groot: van de mensen die nog geen vrijwilliger 

zijn overwoog een derde vrijwilligerswerk te gaan doen. Op basis van deze uitkomsten is men 

op zoek te gaan naar een manier om vrijwilligers te werven en te binden. Welzijnsorganisatie 

Stichting Scala heeft de methode De Bijspringer vervolgens via een pilot ontwikkeld. De 

ontwikkelaar maakte daarbij verder geen gebruik van uitgebreidere visies, theorieën of 

wetenschappelijke onderzoeken.  

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

De methode is op diverse plekken in Nederland toegepast. Er zijn doorgaans vrijwilligers- en/of 

welzijnsorganisaties betrokken bij de organisatie van een Bijspringer-project. Uit de 

praktijkervaringen van de uitvoerders van de methode, namelijk de projectcoördinatoren (de 

professionals), de vrijwillige enquêteurs en de Steunpuntvrijwilligers, blijkt veel enthousiasme 

voor de ‘outreachende’ werkwijze (Westerhof-De Leeuw, 2003). Juist door letterlijk langs de 

deuren te gaan blijken mensen meer vrijwilligerswerk te kunnen en te willen doen dan je zou 

verwachten. Ook raken mensen geïnteresseerd door de informatie van de enquêteurs over de 

variatie van en (flexibele) mogelijkheden in het vrijwilligerswerk. Het geeft vervolgens veel 

voldoening wanneer er een geschikte match te maken valt tussen een potentiële vrijwilliger en 

een vrijwilligersorganisatie. 

 

4. Effectonderzoek  

 

In zes evaluatierapporten staan outputmetingen die een cijfermatige indicatie geven van het 

effect van het werken met de methode De Bijspringer. Hieruit blijkt dat in de gemeente 

Ooststellingwerf in de periode 1999-2008 via De Bijspringer jaarlijks 100-250 vrijwilligers 

daadwerkelijk actief geworden zijn in vrijwilligersorganisaties. Tijdens een experiment van 

anderhalf jaar in Nieuwegein zijn 27 geënquêteerden bij vrijwilligersorganisaties geplaatst.  

De ontwikkelaar voert verder geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden. 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

� Lokale aanpak: per wijk, dorp, regio  

� Persoonlijke benadering van burgers  

� Laagdrempeligheid (organisatie bestaat uit vrijwillige dorps-/wijkgenoten)  

� Organisaties een ‘grotere vijver’ geven om uit te vissen  

� Specifieke wervings- en begeleidingsmethoden voor bijzondere groepen  

� Gerichtheid op flexibiliteit van burgers en organisaties  
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� Brede bekendheid geven aan vrijwilligerswerk via bezoeken en campagnes 

� Aanvullend op bestaande aanbod 

� Samenwerking met bestaande organisaties. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op onderstaande handboeken deel I t/m V, 

geschreven en uitgegeven in 2005 door Stichting Scala in Oosterwolde: 

 

� Handboek Deel I: Introductie; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel II: De Bijspringer in dorp of wijk; Werken met de Bijspringer-methode 

� Handboek Deel III: Training; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel IV: Bijzondere groepen; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel V: Organisatieversterking; Werken met De Bijspringer 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Zowel het vinden als het binden van vrijwilligers is in toenemende mate een moeilijke taak: 

terwijl er een groeiende vraag naar vrijwilligers bestaat, neemt het aantal beschikbare 

vrijwilligers af en binden deze zich bovendien voor een steeds kortere periode en voor minder 

uren aan een project of organisatie (Westerhof-De Leeuw, 2003; Gemeente Ooststellingwerf, 

2005).  

 

Dat er een gebrek aan vrijwilligers is en vrijwilligers bovendien vaak maar een korte periode 

actief zijn, is bedreigend voor het voortbestaan van bepaalde activiteiten en kan overbelasting 

van werkzame vrijwilligers tot gevolg hebben. Deze overbelasting kan leiden tot uitval van de 

nog aanwezige vrijwilligers (Gemeente Ooststellingwerf, 2005).  

 

Oorzaken voor de afname van het aantal vrijwilligers en de kortere periode dat zij verbonden 

blijven, zijn: onbekendheid met de functie van vrijwilliger en de grote variatie aan 

mogelijkheden, de afname van de beschikbare vrije tijd (mensen werken meer en langer), een 

toename van alternatieven voor vrijetijdsbesteding en te weinig aansluiting van het aanbod bij 

de wensen (wat betreft tijdsinvestering en interesse) en noden (zoals die van gehandicapten en 

allochtonen) van potentiële vrijwilligers (Stichting Scala, 2009). Daarnaast zou de 

maatschappelijke ontwikkeling, dat persoonlijke doelen belangrijker gevonden worden dan 

gemeenschappelijke doelen, van invloed kunnen zijn op de afname van het aantal vrijwilligers 

en hun inzet (Leur en Blauw, 2007). Naast deze factoren is een extra struikelblok bij het 

behouden van vrijwilligers de beperkte begeleiding van vrijwilligers wanneer zij eenmaal aan de 

slag gaan (Stichting Scala, 2002). De ondervertegenwoordiging van allochtonen kan verklaard 

worden door: onbekendheid met (georganiseerde en formele) vrijwillige inzet zoals die in 

Nederland wordt vormgegeven, onvoldoende geschiktheid van de wervingsmethoden en 

onvoldoende taalbeheersing. Voor gehandicapten geldt dat niet alle vrijwilligersorganisaties 

rekening houden met de (on)mogelijkheden van deze doelgroep. 

 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over een landelijk of internationaal 
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beeld over de afname van het aantal vrijwilligers, specifieke kenmerken van vrijwilligers of het 

type vrijwilligerswerk. Uitgangspunt voor het ontwikkelen van deze methode was de specifieke 

informatie over de staat van het vrijwilligerswerk en de behoeften op dat front binnen de Friese 

plattelandsgemeente Ooststellingwerf (SGBO, 1997). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, 

ondanks dat ongeveer een derde van de bevolking actief is als vrijwilliger, men verwacht dat de 

belangstelling voor vrijwilligerswerk zal teruglopen. Er wordt aangegeven dat de gemeente 

Ooststellingwerf met name het potentieel aan vrijwilligers - een derde van de mensen die nog 

geen vrijwilliger zijn overweegt om vrijwilliger te worden - zal moeten aanspreken om dit tekort 

op te vangen. 

 
 

1.2 Doel van de methode  

 

Het hoofddoel van De Bijspringer is beleidsmakers, organisaties en professionals te 

ondersteunen bij het versterken van het vrijwilligerswerk in een wijk, dorp, stad of regio. Onder 

versterken wordt verstaan dat: 

� het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet toeneemt 

� er een betere afstemming is tussen vraag en aanbod 

� de arbeidsomstandigheden voor vrijwilligers verbeterd zijn 

� er passend vrijwilligerswerk is voor iedere burger. 

 

De naam van De Bijspringer verwijst naar het doel: mensen uitnodigen deel te nemen aan 

vrijwilligerswerk en zodoende bij te springen waar dat nodig is. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De methode is bedoeld voor alle burgers. Ook voor vrijwilligers die extra ondersteuning kunnen 

gebruiken. De methode kent speciale varianten voor burgers in een dorp of wijk, voor bepaalde 

(moeilijk te bereiken) groepen die ondervertegenwoordigd zijn en voor vrijwilligers die 

verbonden zijn aan een (vrijwilligers)organisatie. In de documentatie worden - op de minimum 

leeftijd na - geen selectiecriteria genoemd. Waarschijnlijk juist omdat de methode het 

uitgangspunt heeft dat iedereen op de één of andere manier kan bijspringen. 

 

Werving en selectie (potentiële) vrijwilligers 

Via advertenties en een oproep onder (vrijwilligers)organisaties wordt allereerst een klein 

groepje vrijwilligers geworven. Deze groep zal onder begeleiding van de projectcoördinator met 

een grootschalige werving van burgers starten. Alle bewoners van de beoogde buurt of regio 

krijgen een vrijwillige enquêteur op bezoek, die hen informeert over de diversiteit in en de 

(flexibele) mogelijkheden van vrijwilligerswerk en hen vraagt of zij bereid zijn om 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Essentieel is de outreachende en persoonlijke wijze van 

oriënteren en werven: mensen worden persoonlijk gevraagd om bij te springen en er wordt 
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rekening gehouden met hun wensen en mogelijkheden. Er worden zowel gesprekken gevoerd 

bij de mensen thuis als op de locaties van organisaties (zie verder 1.6). 

 

Stad versus platteland 

In de stedelijke omgeving blijkt het samenwerken met en tussen (vrijwilligers)organisaties 

moeizamer, en ook de openheid van burgers in de inventarisatiefase blijkt minder dan in dorpen 

(Leur en Blauw, 2007). Voor draagvlak onder partijen dient meer moeite te worden gedaan en 

de outreachende en persoonlijke benadering is daarbij nog sterker van belang. 

 

Bijzondere doelgroepen  

De methode onderscheidt vijf bijzondere doelgroepen die ieder een eigen benadering en 

bemiddeling vereisen: allochtonen, fase 4-clienten (bijstandsgerechtigden en werklozen met 

grote afstand tot de arbeidsmarkt), gehandicapten, jongeren en ouderen (zie verder 1.6.).  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

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

aangegeven.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

De Bijspringer kan voor verschillende werkgebieden het vrijwilligerswerk versterken. 

Achtereenvolgens wordt de aanpak beschreven voor (A) de dorps- of wijkgerichte vorm,  

(B) de bijzondere doelgroepen, en (C) de variant binnen de vrijwilligersorganisatie. 

 

A. Dorps- of wijkgerichte versterking 

Bij het versterken van het vrijwilligerswerk in een wijk, dorp, stad of regio met behulp van De 

Bijspringer worden vijf fasen doorlopen. Overigens is het aantal fasen niet limitatief; afhankelijk 

van de situatie kan degene die de methode toepast fasen toevoegen of weglaten (zie ook Leur 

en Blauw, 2007).   

 

Fase 1: Oriëntatie en kennismaking  

Het initiatief om met De Bijspringer aan de slag te gaan kan door verschillende partijen worden 

genomen: een welzijnsorganisatie, de vrijwilligerscentrale, een wijkorganisatie, gemeente of 

provincie. De initiatiefnemer zal in deze eerste fase bij alle partners draagvlak zoeken en in het 

plan van aanpak de rol en inbreng van de verschillende partijen vastleggen. Er wordt 

gezamenlijk besloten voor welk dorp of welke wijk(en) of regio de methode wordt ingezet en 

hoe het project zal heten. Ook wordt er een lokale projectleider aangewezen die het gehele 

traject coördineert en aanspreekpunt is voor alle partijen (Leur en Blauw, 2007). Daarnaast 

wordt er een werkgroep (meestal bestaand uit vrijwilligers) geformeerd die de uitvoering 



 

 

 12  * * *  Methodebeschrijving De Bijspringer 

ondersteunt. Ondersteund door deze werkgroep zal de projectleider de invulling van het project 

bepalen. Hij of zij zal via verschillende netwerken en media kenbaar maken dat het project van 

start gaat, zodat mensen al op de hoogte zijn.  

 

Voor de stedelijke situatie geldt dat deze fase meer tijd vergt omdat er meer organisaties 

zijn en de netwerken vaak minder goed zijn georganiseerd. Draagvlak creëren vereist 

daardoor meer tijd en moeite.  

 

Fase 2: Onderzoek en inventarisatie 

In de tweede fase zullen de projectleider en de werkgroep inventariseren wat de staat van het 

vrijwilligerswerk op dat moment is. Dit betekent dat zij nagaan welke organisaties met  

vrijwilligers werken, hoeveel vacatures zij hebben en welke flexibiliteit zij bieden in het 

vrijwilligerswerk. Ook omvat de inventarisatie een analyse van de arbeidsvoorwaarden van 

(vrijwilligers)organisaties, het aantal vrijwilligers dat al actief is en het aantal burgers dat nog 

niet actief is als vrijwilliger maar daar wel toe bereid is (potentiële vrijwilligers). Een groot deel 

van deze fase wordt in beslag genomen door huis-aan-huisbezoeken van enquêteurs 

(doorgaans mensen uit de werkgroep). De enquêteurs krijgen een training waarin de toepassing 

van de methode en het enquêteren worden geoefend. Na een verdeling van de straten 

informeren zij aan de hand van vragenformulieren mensen over de (flexibele) mogelijkheden 

van vrijwilligerswerk, vragen hen of zij al actief zijn als vrijwilliger of daartoe bereid zijn en zo ja, 

welke wensen zij daarbij hebben. Een team van tien enquêteurs spreekt ongeveer 60 inwoners 

per week. 

 

Fase 3: Opzetten Steunpunt voor Vrijwilligers 

De inventarisatie van in vrijwilligerswerk geïnteresseerde mensen en openstaande vacatures 

zal in een Steunpunt voor Vrijwilligers bij elkaar gebracht worden. Dit contactpunt heeft 

uiteindelijk de functie om te bemiddelen tussen vraag en aanbod. De medewerkers van het 

Steunpunt geven informatie over vrijwilligerswerk, onderhouden contacten met vrijwilligers en 

organisaties, koppelen vrijwilligers aan organisaties en houden het Steunpunt organisatorisch 

en administratief draaiende. Medewerkers van dit Steunpunt worden vooraf getraind en 

ontvangen tijdens het werk ondersteuning. Het opzetten van het Steunpunt omvat het werven 

en trainen van een team, het inrichten van een toegankelijke ruimte die met basismateriaal als 

kantoor kan dienen, het promoten van het Steunpunt, het schrijven van een werkplan en het 

openen van de locatie. 

 

Fase 4: Implementatie Steunpunt voor Vrijwilligers 

Na de opening van het Steunpunt zullen de medewerkers op de vastgestelde openingstijden 

bezig zijn met de taken van het Steunpunt. Intakegesprekken en bemiddeling naar organisaties 

met vacatures zijn daarbij de kerntaken. De projectcoördinator en het centraal bureau scheppen 

de voorwaarden voor het zelfstandig functioneren van het Steunpunt. Dit betreft begeleiding en 

deskundigheidsbevordering, zorgdragen voor vrijwilligersbeleid, faciliteren van praktische 

randvoorwaarden, het vervullen van een helpdeskfunctie en het voeren van kwaliteitsbeleid.  

 

Fase 5: Evaluatie 

De projectevaluatie wordt beschouwd als een continu proces dat de projectcoördinator in staat 

stelt het project te sturen en te begeleiden, zodanig dat de doelen bereikt worden. Ook zullen 
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voor partners en andere stakeholders de resultaten en de effecten van het project inzichtelijk 

worden gemaakt. De ervaringen van de Steunpuntmedewerkers worden geëvalueerd en ook 

worden conclusies getrokken uit outputgegevens (bv aantallen geslaagde bemiddelingen) en 

eventuele aanvullende onderzoeken (bijv. tevredenheidsonderzoeken). 

 

Zie voor meer informatie:  

� Handboek Deel II: De Bijspringer in dorp of wijk; Werken met de Bijspringer-methode 

(Stichting Scala, 2005) 

� Handboek Deel III: Training; Werken met De Bijspringer (Stichting Scala, 2005)  

� De Bijspringermethodiek in een stedelijk jasje. Vrijwillige inzet in Nieuwegein. Ervaringen en 

een methodiek (Leur en Blauw, 2007). 

 

B. Bijzondere groepen 

Als De Bijspringer ingezet wordt om op strategische wijze ondervertegenwoordigde groepen te 

werven, worden in principe dezelfde fasen als bij de dorps- en wijkgerichte vorm doorlopen. Er 

is echter sprake van specifieke aandacht en een meer gerichte strategie voor de werving en 

bemiddeling van de vrijwilligers. 

 

Allochtonen 

Voor allochtonen geldt dat er doorgaans meer tijd gestoken moet worden in het toelichten van 

het belang van georganiseerd vrijwilligerswerk. Ook zal de eventuele taalbarrière meer tijd en 

moeite vergen. 

 

Fase 4-cliënten  

Bij de fase 4-clienten gaat het om bijstandsgerechtigden en werklozen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt. Zij zullen doorgaans een voortraject nodig hebben voor zij een 

vrijwilligersfunctie kunnen bekleden. Bij deze doelgroep zullen de vaak lage motivatie en soms 

de verplichting tot het vervullen van een vrijwilligersfunctie complicerende factoren zijn. 

Daarnaast zullen er vanwege allerlei vaak complexe problemen van deze doelgroep meerdere 

instanties bij het traject betrokken zijn; dit zal meer coördinatie en tijd vergen. Ook worden 

mensen uit deze groep vaak begeleid naar structurele activiteiten in een sociale setting.  

 

Ouderen en gehandicapten 

Voor ouderen en gehandicapten geldt dat er meer toelichting moet worden gegeven op de 

mogelijkheden van het vrijwilligerswerk en dat specifiek moet worden geïnventariseerd wat 

deze mensen (nog) kunnen en wensen. Aan de andere kant dienen de vacatures te worden 

onderzocht op toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperkingen. In bepaalde gevallen 

dienen organisaties aanpassingen aan te brengen in de voorzieningen om ook gehandicapte 

vrijwilligers toe te kunnen laten. 

 

Jongeren 

Voor jongeren is het van groot belang dat de sfeer en organisatie van het vrijwilligerswerk goed 

aansluiten op hun leefwereld. Voor de werving is het belangrijk andere jongeren te vinden die 

de jongeren enthousiasmeren.  
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Zie voor meer informatie: 

Handboek Deel IV: Bijzondere groepen; Werken met De Bijspringer (Stichting Scala, 2005). 

 

C. Versterken binnen de vrijwilligersorganisatie 

De Bijspringer kan ook ingezet worden binnen een vrijwilligersorganisatie. Het doel is dan om 

de vrijwilligers en de achterban effectief in te zetten, de werkdruk voor vrijwilligers te verlagen 

en het werkklimaat te verbeteren. 

 

Fase 1: doelbepaling 

Binnen vrijwilligersorganisaties kan de methode voor verschillende doeleinden worden ingezet: 

op het gebied van werving, vrijwilligersbeleid, deskundigheidsbevordering et cetera. In de 

eerste fase is het van belang de sterke en zwakke punten van het werken met vrijwilligers 

inzichtelijk te maken. 

 

Fase 2: onderzoek en inventarisatie 

Met alle betrokken vrijwilligers wordt een gesprek gevoerd waarin hen gevraagd wordt hoe ze 

hun werk waarderen. Met alle (niet-actieve) leden of de achterban wordt een gesprek gevoerd 

waarin wordt gevraagd of ze zouden willen bijdragen. Ook het vrijwilligersbeleid van de 

organisaties zal onderzocht worden op verbeterpunten. 

 

Fase 3: taakinvulling en afstemming 

Na de eerste fasen kan worden gekozen voor een reorganisatie of een geleidelijk 

veranderingsproces ter verbetering van de positie van vrijwilligers. 

 

Fase 4: evaluatie 

Uit een evaluatie moet blijken of de veranderingen binnen de organisatie ervoor hebben 

gezorgd dat de doelstellingen zijn behaald.  

 

Zie voor meer informatie: 

Handboek Deel V: Organisatieversterking; Werken met De Bijspringer (Stichting Scala, 2005). 

 

 

1.6 Materiaal  

 

De Bijspringer is omschreven in onderstaande handboeken deel I t/m V, geschreven en 

uitgegeven in 2005 door Stichting Scala in Oosterwolde: 

 

� Handboek Deel I: Introductie; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel II: De Bijspringer in dorp of wijk; Werken met de Bijspringer-methode 

� Handboek Deel III: Training; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel IV: Bijzondere groepen; Werken met De Bijspringer 

� Handboek Deel V: Organisatieversterking; Werken met De Bijspringer 
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De handboeken zijn verkrijgbaar via de website van Scala:  

http://www.scala-welzijn.nl >  Vrijwilligerswerk > Ondersteuning vrijwilligerswerk > Handboeken 

Bijspringer-methode >De handboeken  

 

Voor iedere fase zijn in de handboeken formats bijgeleverd die gebruikt kunnen worden bij de 

werving, de enquêtes en de trainingen.  

 

Een andere uitwerking van de methode met weergave van ervaringen is verkrijgbaar bij 

Stichting Partoer: 

 

� Project De Bijspringer: Vrijwilligerswerk dat er uit springt; methodiek en ervaringen van een 

bijzonder project, geschreven door Yvonne Westerhof-De Leeuw, in 2003 uitgegeven door 

Stichting Partoer in Leeuwarden. 

 

In deze publicatie is, naast de uitleg van de methodiek, de volledige beschrijving van het project 

in Ooststellingwerf opgenomen. Deze fungeert als een sprekend voorbeeld. Er zijn veel 

ervaringen van de verschillende partijen in opgenomen. 

 

Om De Bijspringer toe te passen in een stedelijke situatie kan ook gebruik gemaakt worden 

van: 

 

� De Bijspringermethodiek in een stedelijk jasje. Vrijwillige inzet in Nieuwegein, Ervaringen en 

een methodiek, geschreven door J. van Leur en W. Blauw , in 2007 uitgegeven door 

MOVISIE in Utrecht. 

 

Deze publicatie is te verkrijgen bij MOVISIE: www.movisie.nl > publicaties > De Bijspringer 

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

De methode wordt uitgevoerd door de projectcoördinator, de vrijwillige enquêteurs en de 

Steunpuntvrijwilligers.  

Voor allen geldt dat De Bijspringer een proactieve houding vraagt. De methode heeft immers 

als uitgangspunt dat mensen op een outreachende en persoonlijke wijze enthousiast worden 

gemaakt voor een vrijwilligersfunctie.  

 

Voor de projectcoördinator, de vrijwillige enquêteurs en de steunpuntmedewerkers worden de 

volgende specifieke vaardigheden genoemd:  

 

Projectcoördinator 

De projectcoördinator dient een beroepskracht op hbo-niveau te zijn. Hij of zij is 

verantwoordelijk voor de administratie, coördinatie, evaluatie en verslaglegging, PR en 

publiciteit en training en deskundigheidsbevordering. Functievereisten zijn: 

� Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen 
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� Creatieve, positieve en diplomatieke instelling 

� Affiniteit met vrijwilligerswerk 

� Analytisch vermogen 

� Planmatig kunnen werken 

� Kunnen motiveren en stimuleren.  

 

Vrijwillige enquêteurs en Steunpuntvrijwilligers 

Er zijn geen specifieke eisen ten aanzien van de benodigde competenties van deze vrijwilligers 

vermeld. Indicaties voor geschiktheid die uit de documentatie naar voren komen zijn: 

� Affiniteit met vrijwilligerswerk  

� Communicatieve vaardigheden 

� Een flexibele houding 

� Oog voor de mogelijkheden van mensen. 

� Enige kennis hebben van de sociale kaart van de buurt waarbinnen zij actief zijn 

 

Trainingen 

Er zijn trainingen die vrijwilligers dienen te volgen als zij zich aansluiten bij de organisatie van 

De Bijspringer: 

 

Voor de vrijwillige enquêteurs 

� Een training inwonersgesprekken: in drie bijeenkomsten van twee en een half uur wordt de 

methode uitgelegd, de praktische uitvoering toegelicht en aandacht besteed aan het voeren 

van inwonersgesprekken. 

� Een training organisatie-interview: in twee bijeenkomsten worden vrijwilligers getraind om 

organisaties te informeren over het project en te bevragen op vacatures, flexibele 

mogelijkheden en vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden getraind om (waar nodig) bij 

organisaties een mentaliteitsverandering op gang te brengen die de aspirant vrijwilliger 

centraal zet in plaats van het werk dat bij de organisatie gedaan moet worden.  

 

Voor de Steunpuntvrijwilligers 

� Een intaketraining: in één bijeenkomst wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken die 

het mogelijk maken om een zo compleet mogelijk profiel van de vrijwilliger te krijgen waarbij 

passende vacatures kunnen worden gezocht. 

� Een training Steunpuntmedewerkers: in drie bijeenkomsten van twee uur krijgen 

Steunpuntmedewerkers algemene informatie over de Bijspringer en wordt het takenpakket 

van de Steunpuntmedewerker overgedragen. 

� Er zijn workshops deskundigheidsbevordering die onderdeel zijn van het kwaliteitstraject van 

het Steunpunt. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor computercursussen, 

inhoudelijke ondersteuning op het gebied van bijzondere doelgroepen, bijzondere 

bemiddeling, mantelzorg en vrijwilligerswerk, organisatie Steunpunt, PR en publiciteit.  

 

De trainingen worden begeleid door de projectcoördinator. In veel gevallen zullen vrijwilligers 

meerdere trainingen volgen.  
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Benodigde supervisie, intervisie of werkbegeleiding 

De projectcoördinator verzorgt gezamenlijke en individuele begeleiding van de bij de organisatie 

betrokken vrijwilligers. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het project.  

Het kwaliteitsbeleid van het Steunpunt omvat een vrijwilligersbeleidsplan (scholing, 

medezeggenschap, verzekeringen) en training en deskundigheidsbevordering van de bij de 

organisatie betrokken vrijwilligers. Verder zal er met regelmaat aan de hand van observatie, 

analyse van gegevens, evaluatie en tevredenheidonderzoek gekeken worden naar de gang van 

zaken. Zowel ten behoeve van de verantwoording naar de partners als voor de verbetering van 

het project. Aandachtspunten zijn: de algemene indruk van steunpuntmedewerkers, vrijwilligers 

en organisaties, het primaire proces, de ondersteunende taken (registratie en administratie), de 

PR en de samenwerking. Hiervoor zijn checklists en formats beschikbaar.  

 

Kosten van de interventie 

De exacte kosten van de interventie zijn niet bekend en zijn afhankelijk van de omstandigheden 

waaronder de methode toegepast wordt. De handleidingen en praktische materialen voor de 

methode zijn via internet gratis verkrijgbaar. Kostenposten voor de toepassing van de methode 

zijn onder andere: 

� Ondersteunende beroepskracht (de projectcoördinator) 

� Kantoorruimte en -benodigdheden 

� Apparatuur (hardware, software) 

� Onkostenvergoeding en verzekering voor vrijwilligers. 

 

Voor de dorp- en wijkgerichte varianten is een werkblad voor het inschatten van de kosten 

beschikbaar. 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

In Nederland is een aantal methoden ontwikkeld dat vergelijkbaar is met De Bijspringer. Zo is er 

de Bronmethodiek die is ontwikkeld door de Vrijwilligerscentrale in Arnhem en de Asset-Based 

Community Development-methode (ABCD) die in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Deze drie 

methoden zijn door DSP-groep in 2006 met elkaar vergeleken (Leur en Blauw, 2007). 

 

De Bronmethodiek 

De Bronmethodiek richt zich op organisaties, wijken en samenwerkingsverbanden die geheel of 

gedeeltelijk met vrijwilligers werken en is toepasbaar in alle vrijwilligerssectoren. De methode 
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helpt om bewust en gestructureerd contact te maken met de eigen achterban: leden van een 

vereniging, ouders van kinderen op een basisschool, het persoonlijk netwerk van bewoners van 

een zorgcentrum, bezoekers van het jongerencentrum, deelnemers aan ouderenactiviteiten, 

buurtbewoners, enzovoort. Kerndoel is de betrokkenheid van de achterban bij de organisatie of 

buurt te versterken en in het verlengde daarvan vrijwillige inzet te stimuleren. Daarnaast geeft 

de methode zicht op wensen en behoeften van mensen ten aanzien van de organisatie of buurt.  

Indien de Bronmethodiek wordt uitgevoerd door meerdere wijkorganisaties gezamenlijk – een 

zogeheten meervoudig wijktraject – helpt het ook om de samenhang en samenwerking tussen 

organisaties in de wijk te bevorderen en kwetsbare en/of vereenzaamde wijkbewoners in beeld 

te krijgen.  

 

ABCD-methode 

Het centrale doel van de ABCD-methode is het realiseren van leefbare wijken door het in kaart 

brengen en mobiliseren van latente capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen 

binnen een lokale (achtergestelde) gemeenschap. Hierbij zijn relatieopbouw en informele 

netwerken belangrijke factoren. De ABCD-methode is primair gericht op het stimuleren van 

positieve ontwikkelingen in de wijk en het op basis van wensen en behoeften creëren van 

nieuwe voorzieningen. De methode wordt met name toegepast in achterstandswijken. De 

Bronmethodiek, de ABCD-methode en De Bijspringer zijn alle drie vraaggerichte methoden, 

aangezien ze uitgaan van de talenten, mogelijkheden, wensen en behoeften 

van de doelgroep (achterban of wijkbewoners) en proberen bewoners te mobiliseren. In alle 

gevallen geldt een lange aanlooptijd waarin veel geïnvesteerd moet worden in de 

bewustwording en activering van mensen. De Bijspringer onderscheidt zich door de nadruk op 

het concreet activeren van mensen tot vrijwilligerswerk bij bestaande organisaties, het verlagen 

van de drempel en het flexibiliseren van de vacatures. Bij de ABCD-methode en de 

Bronmethodiek spelen sociale samenhang en het signaleren van sociale problematiek een 

grotere rol. 

 

De methoden zijn in hun doel en de aanpak niet voldoende vergelijkbaar om onderzoek naar 

deze methoden mee te nemen als indirect bewijs voor de effectiviteit van De Bijspringer. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Naam 

Stichting Scala 

 

Adres 

Moskampweg 3-5 

8431 GB Oosterwolde 

 

Postadres 

Postbus 8  

8430 AA Oosterwolde 
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info@scala-welzijn.nl 

(0516) 567 220 

 

Website  

www.scala-welzijn.nl > Vrijwilligerswerk > Ondersteuning vrijwilligerswerk > Handboeken 

Bijspringer-methode > De handboeken  

 

Contactpersoon 

Marleen van der Heijden 

(0516) 567 220 

mvanderheijden@scala-welzijn.nl  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode is ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek naar de sociale participatie in de 

gemeente Ooststellingwerf (Konings en Andel, 1997). De gemeente heeft dit onderzoek 

geïnitieerd omdat zij inzicht wilde krijgen in het functioneren van de sociale structuren en de 

actieve participatie van burgers daarin. Ook wilde de gemeente weten wat de opvattingen van 

burgers zijn over verschillende hieraan gekoppelde onderwerpen.  

 

Welzijnsorganisatie Stichting Scala heeft de methode De Bijspringer vervolgens ontwikkeld. 

Naar aanleiding van het onderzoek en lokale berichtgeving over de plannen om vrijwilligerswerk 

te versterken, waren burgers en organisaties nog voordat de methode ontwikkeld was al 

enthousiast. In 1999 is De Bijspringer van start gegaan in drie dorpen in de gemeente 

Ooststellingwerf (Fochteloo, Oldeberkoop, Waskemeer). In de eerste drie maanden van De 

Bijspringer werden aanknopingspunten en behoeften van burgers en organisaties 

geïnventariseerd. Dit ging via enquêtes onder alle volwassen bewoners en had ook tot doel om 

aspirant-vrijwilligers op te sporen. Hierna volgden intakegesprekken met de aspirant-vrijwilligers 

en de daadwerkelijke koppeling aan de organisaties. De steunpunten werden gedurende deze 

maanden gaandeweg bedacht, ontwikkeld en opgezet. In de daarop volgende jaren is De 

Bijspringer uitgebreid naar meerdere dorpen en kreeg het project ook landelijk aandacht. Dit 

kon mede dankzij landelijke subsidie van de commissie Dagindeling. Deze commissie had als 

doel nieuwe projecten bij een veranderende invulling van arbeid en zorg mogelijk te maken. 

 

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Het onderzoek in de gemeente Ooststellingwerf (Konings en Andel, 1997) liet zien dat de 

deelname aan verenigingen, vrijwilligerswerk en sociale netwerken (met name 

sportverenigingen en kerken) redelijk groot is: ongeveer een derde van de inwoners is actief als 

vrijwilliger. De respondenten gaven aan met name vrijwilligerswerk te doen voor sociale 

contacten en uit maatschappelijke betrokkenheid. Ondanks dat er voldoende vrijwilligers waren 

en de tevredenheid onder hen groot, verwachtten de respondenten dat het aantal en de 

beschikbaarheid van vrijwilligers zullen afnemen, terwijl de behoefte aan vrijwilligers zal stijgen. 

Ook bleek het potentieel aan nieuwe vrijwilligers vrij groot: van de mensen die nog geen 

vrijwilliger zijn overwoog een derde vrijwilligerswerk te gaan doen. Respondenten gaven aan 

dat de gemeente het vrijwilligerswerk meer zou moeten ondersteunen. 

Op basis van deze uitkomsten is men op zoek gegaan naar een manier om vrijwilligers te 

werven en te binden. Centraal hierbij stond het ‘persoonlijk vragen’ van vrijwilligers en het 

flexibiliseren van vrijwilligerswerk. Mensen bleken best bereid om bij te springen als het 

vrijwilligerswerk maar aansloot bij hun interesses en mogelijkheden (tijd, frequentie).  
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In de methode wordt daarom de nodige aandacht besteed aan het creëren van (voor 

organisaties) nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals incidenteel, op afroep of voor een 

afgebakende periode.  

 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording 

van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak verder niet naar uitgebreidere visies, theorieën of 

wetenschappelijke onderzoeken. 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De Bijspringer is voor dorpen in de provincie Friesland ontwikkeld en in 1999 voor het eerst 

toegepast in de gemeente Ooststellingwerf. De methode is voornamelijk in veel noordelijke 

dorpen toegepast, maar kreeg ook landelijke aandacht.  

 

De methode is oorspronkelijk bedoeld voor dorpen of wijken, maar wordt in toenemende mate 

ook toegepast voor hele regio’s, binnen individuele vrijwilligersorganisaties en recent ook in 

meer stedelijke omgevingen. In 2007 werd de methode aangepast voor de stedelijke situatie in 

de gemeente Nieuwegein, specifiek voor de wijken Vreeswijk en Galecop. 

 

Er zijn doorgaans vrijwilligers- en/of welzijnsorganisaties betrokken bij de organisatie van een 

Bijspringer-project. 

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicatie: 

 

Project De Bijspringer: Vrijwilligerswerk dat er uit springt; methodiek en ervaringen van een 

bijzonder project, geschreven door Yvonne Westerhof-De Leeuw, uitgegeven in 2003 door 

Stichting Partoer in Leeuwarden.  

 

Dit is een verslag van ervaringen met de methode aan de hand van het eerste uitgevoerde 

Bijspringer-project in de plattelandsgemeente Ooststellingwerf: zeven van de 13 dorpen hebben 

met De Bijspringer gewerkt, het kleinste dorp telde 250 en het grootste 10.000 inwoners. Het 

doel van deze brochure is om beleidsmakers, organisaties en professionals handvatten te 

bieden om het vrijwilligerswerk te versterken. Voor deze brochure zijn ervaringen van 

verschillende bij het project betrokken partijen (Plaatselijk Belang, Steunpuntvrijwilligers, 

vrijwilligers, projectcoördinatoren) opgenomen, om daarmee de beschrijving van de methode zo 

levendig en beeldend mogelijk te maken.  

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

De Bijspringer wordt door en voor vrijwilligers ingezet, daarom zijn hieronder ook ervaringen 

opgenomen van mensen die als vrijwilliger bij de uitvoering van De Bijspringer betrokken zijn. 

Daarnaast worden de ervaringen van professionals besproken die als projectcoördinator 

fungeren.  
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Samenwerking 

Een projectcoördinator ervoer hoe goed het is om persoonlijk met alle relevante organisaties te 

gaan praten over de mogelijkheden en behoeften, zoals met de verenigingen voor Plaatselijk 

Belang, de gemeente, de welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Opvallend was de veelal 

positieve houding. Men was met name positief omdat het netwerk van vrijwilligers zou kunnen 

worden uitgebreid.  

 

Grote bereidheid om vrijwilligerswerk te doen 

De persoonlijke werkwijze van De Bijspringer is volgens velen de reden voor het succes ervan. 

Zo zegt één van hen: ”Ik denk dat velen pas over vrijwilligerswerk gaan nadenken als het voor 

ze gaat leven. Door de enquête en alle publiciteit daaromheen zijn veel mensen gaan zien hoe 

leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk kan zijn” (Westerhof-De Leeuw, 2003:41). De Bijspringer 

bereikt dan ook mensen die in eerste instantie niet geschikt lijken: “Wat ik zo boeiend aan deze 

manier van werken vind, is dat vrijwilligerswerk voor iedereen haalbaar is” (Westerhof-De 

Leeuw, 2003:41). De vrijwillige enquêteurs waren soms zelf verbaasd over de bereidwilligheid 

van mensen: “Zelfs mevrouw Jacobs van vijfentachtig, die slecht ter been is, wil wel wat doen 

als er voor vervoer wordt gezorgd” (Westerhof-De Leeuw, 2003:13).  

Een Steunpuntvrijwilligster met psychische en sociale beperkingen benoemt dat het doen van 

vrijwilligerswerk niet alleen leuk is, maar ook als dagbesteding kan worden gezien: 

“Vrijwilligerswerk biedt mij de gelegenheid om een gewone baan te hebben. Dat spaart de 

overheid toch ook veel geld uit” (Westerhof-De Leeuw, 2003:23).  

 

Match maken 

Ook het kunnen realiseren van projecten maakt het organiseren van vrijwilligerswerk leuk: 

“Binnen twee weken hadden we acht mensen gevonden die enthousiast waren om kinderen 

een leuke ochtend te bezorgen. Gaaf toch?” (Westerhof-De Leeuw, 2003:21). De medewerkers 

van het Steunpunt benoemen dat het werken met de methode zo leuk is omdat mensen blij 

worden van het zich nuttig maken: “Niets geeft meer voldoening dan wanneer je ziet dat iemand 

met plezier vrijwilligerswerk gaat doen. (…)” (Westerhof-De Leeuw, 2003:21). En: ”Het is echt 

kicken als je voor iemand iets vindt dat hem op het lijf geschreven is” (Westerhof-De Leeuw, 

2003:40).  

 

Professionele vrijwilligers 

De Bijspringer zet stevig in op het scholen van de vrijwilligers die De Bijspringer uitvoeren. Dit 

merken de vrijwilligers van bijvoorbeeld het Steunpunt: ”We werken bijna professioneel” 

(Westerhof-De Leeuw, 2003:23). Na een computercursus zijn Steunpuntmedewerkers in staat 

om alle bestanden zelf te beheren: “Ik heb bijna het gevoel dat ik een leuke baan heb, waarin ik 

nieuwe dingen leer en echt collega’s heb” (Westerhof-De Leeuw, 2003:66). 
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3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Bovengenoemde publicatie besteedt geen aandacht aan de praktijkervaringen van de burgers 

waarop De Bijspringer zich met haar enquête richt, noch is hierover ander onderzoek gevonden 

(zie 6.1). 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

Er is in de publicaties geen geschikte uitgebreide casestudie gevonden van hoe de methode in 

een specifiek geval in praktijk gebracht is en wat dat opgeleverd heeft. Wel is een beknopt 

voorbeeld gevonden van een in het kader van De Bijspringer gerealiseerde match (Westerhof-

De Leeuw, 2003:54-55). 

  

Menno Ruiters is 23 jaar en heeft deelgenomen aan de enquête over vrijwilligerswerk. Hij heeft 

aangegeven iets praktisch te willen doen: “Ik moet niet te veel hoeven na te denken”. De 

Steunpuntmedewerker Gerdie vraagt of Menno interesse heeft in de verbouwing van het 

dorpshuis in Elsloo. Uit een kennismakingsgesprek van Menno met iemand van het dorpshuis 

blijkt dat er een match is. Na een tijdje neemt Gerdie contact met Menno op om te vragen of hij 

het naar z’n zin heeft. Dan blijkt dat Menno niet is gegaan: “Weet je, ik heb nogal last van 

onzekerheid en ik zag er zo tegenop dat ik maar niet ben gegaan. Ik baal hier wel van, want ik 

heb er veel zin in.” Na een overleg met de projectcoördinator regelt Gerdie dat er de eerste paar 

keren iemand met Menno meegaat. Na een half jaar is Menno zelfstandig aan het werk. Door 

de begeleider van De Bijspringer is hij bovendien doorverwezen naar het maatschappelijk werk, 

om te praten over begeleiding bij het zoeken naar een betaalde baan.  
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

In de volgende evaluatierapporten staan outputmetingen die een cijfermatige indicatie geven 

van het effect van het werken met De Bijspringer: 

 

1. Eindrapportage van het project ‘Uitbouw en verduurzaming van de Bijspringer’; 

projectperiode van 1-12-2002 tot 31-12-2004, een niet gepubliceerde uitgave uit 2005 van de 

Gemeente Ooststellingwerf.  

2. Experiment De Bijspringer: Evaluatieverslag. September 1999 tot mei 2000, geschreven en 

uitgegeven in 2000 door Stichting Scala in Oosterwolde. 

3. Experiment De Bijspringer: Evaluatieverslag Projectjaar 2 (2000/2001), geschreven en 

uitgegeven in 2001 door Stichting Scala in Oosterwolde.  

4. Evaluatieverslag De Bijspringer (Jaarverslag), geschreven en uitgegeven in 2002 door 

Stichting Scala in Oosterwolde.  

5. Steunpunten Vrijwilligerswerk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

geschreven en uitgegeven in 2008 door Stichting Scala in Oosterwolde.  

6. De Bijspringermethodiek in een stedelijk jasje. Vrijwillige inzet in Nieuwegein. Ervaringen en 

een methodiek, geschreven door J. van Leur en W. Blauw, in 2007 uitgegeven door MOVISIE in 

Utrecht. 

 

Onderzoeksopzet 

In de jaarlijkse outputmetingen wordt aandacht besteed aan de aantallen uitgevoerde enquêtes, 

ingeschreven potentiële vrijwilligers en daadwerkelijk bemiddelde vrijwilligers. Deze gegevens 

bestrijken de periode vanaf het begin van De Bijspringer in 1999 tot en met 2008. 

 

Resultaten 

In het jaar dat De Bijspringer van start is gegaan, is bij ongeveer 50% van de (volwassen) 

inwoners van de gemeente Ooststellingwerf via een huisbezoek een enquête afgenomen 

(1164). Van de ondervraagden gaf meer dan de helft aan bereid te zijn vrijwilligerswerk te gaan 

doen en 78% van hen gaven ook hun contactgegevens op, zodat ze voor een intake benaderd 

konden worden. Uiteindelijk zijn er in de eerste negen maanden 103 mensen geplaatst. Van 

deze mensen was 30% nog niet betrokken bij vrijwilligerswerk en is dus echt nieuw potentieel. 

Uit de evaluatie van dit eerste jaar bleek ook dat 89% van de bemiddelde mensen gekozen 

heeft voor flexibel vrijwilligerswerk. Dat is ook precies wat De Bijspringer beoogt: meer flexibele 

vacatures zodat meer mensen in staat zijn vrijwilligerswerk uit te voeren.  
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De resultaten in de periode 1999 – 2008 worden weergegeven in de volgende tabel.  

 

 2008 

(1) 

 

2007 

(2) 

2006 

(3) 

2005 

(4) 

2004 

(5) 

2003 

(6) 

2002 

(7) 

2001 

(8) 

1999-

2000  

(9) 

Huis-bezoeken 

t.b.v. enquête 

- - - - - - - 200 1323 

Geënquêteerden 

(respons) 

- - - - - - - 172 1164 

Bereidwillige/ 

potentiële 

vrijwilligers  

- - - - - - - 71 640 

Bereidwillige 

vrijwilligers in 

adressen-

bestand van De 

Bijspringer  

- - - - - - - 65 499 

Totaal 

geplaatste 

vrijwilligers 

242 251 135 217 207 205 154 107 103 

Extern 

geplaatste 

vrijwilligers 

139 130 68 119 86 95 104 63 103 

Binnen De 

Bjispringer 

geplaatste 

vrijwilligers  

2 13 4 10 24 22 50 44 - 

Bijzondere 

bemiddeling: 

jongeren  

101 108 63 65 78 85 - - - 

Bijzondere 

bemiddeling: 

allochtonen 

- - - 3 

(10) 

7 

(11) 

1 - - - 

Bijzondere 

bemiddeling: 

cliënten sociale 

activering 

- - - 1 

(12) 

7 

(13) 

2 - - - 

Bijzondere 

bemiddeling: 

ouderen 

- - - 19 - - - - - 

 

1. Stichting Scala (2009) 

2. Stichting Scala (2008a) 

3. Stichting Scala (2008a) 

4. Stichting Scala (2008a) 

5. Stichting Scala (2008a) 
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6. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

7. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

8. Stichting Scala (2001) 

9. Stichting Scala (2000) 

10. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

11. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

12. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

13. Gemeente Ooststellingwerf (2005) 

 

 

De Bijspringer in Nieuwegein 

De Bijspringer is tevens toegepast in twee wijken in Nieuwegein (Leur en Blauw, 2007).  

De resultaten over een periode van anderhalf jaar (2005-2007) waren: 

 

Huisbezoeken t.b.v. 

enquête 

486 

Geënquêteerden 

(respons) 

248 

Bereidwillige/ potentiële 

vrijwilligers 

102 

Direct beschikbare 

potentiële vrijwilligers 

54 

Totaal geplaatste 

vrijwilligers 

27 

 

 

In het onderzoek zijn de resultaten in Nieuwegein vergeleken met de resultaten in 

Ooststellingwerf. Daarbij worden de volgende factoren genoemd die het verschil in aantallen 

kunnen verklaren: 

� In de gemeente Ooststellingwerf is een relatief groter woningenbestand bezocht dan in 

Nieuwegein. 

� Bij de start van het project was er in Ooststellingwerf een groot draagvlak onder alle 

betrokken partijen en er was sprake van veel bestaande samenwerking. In Nieuwegein 

moest vanuit het niets worden begonnen met het verwerven van draagvlak en 

samenwerking. 

 

De ontwikkelaar voert verder geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden (zie 6.1). 
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4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen studies aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, noch in 

het buitenland. Dergelijke studies zijn ook niet gevonden tijdens de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Lokale aanpak: per wijk, dorp, regio (1). 

� Persoonlijke benadering van burgers (1, 3). 

� Laagdrempeligheid: de methode wordt uitgevoerd door vrijwillige dorps-/wijkgenoten (1, 3). 

� Organisaties een ‘grotere vijver’ geven om uit te vissen (1). 

� Specifieke wervings- en begeleidingsmethoden voor bijzondere groepen (1). 

� Gerichtheid op flexibiliteit van de burger en organisaties (1, 3). 

� Brede bekendheid geven aan vrijwilligerswerk via bezoeken en campagnes (1). 

� Aanvullend op bestaand aanbod (1). 

� Samenwerking met bestaande organisaties (1). 

 

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 

 

In zes evaluatierapporten staan outputmetingen die een cijfermatige indicatie geven van het 

effect van het werken met De Bijspringer. Hieruit blijkt dat in de gemeente Ooststellingwerf in de 

periode 1999-2008 via de methode De Bijspringer jaarlijks 100 tot 250 vrijwilligers daadwerkelijk 

actief geworden zijn in vrijwilligersorganisaties. Tijdens een experiment van anderhalf jaar in 

Nieuwegein zijn 27 geënquêteerden bij vrijwilligersorganisaties geplaatst.    

De ontwikkelaar voert verder geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden. 

 

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. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Literatuur over de methode is op basis van de volgende zoekvraag gezocht: 

“Wat is bekend over de onderbouwing en effectiviteit van de methode De Bijspringer 

voor gemeenten en regio's ten behoeve van het flexibiliseren en versterken van vrijwilligerswerk 

en het betrekken van bijzondere doelgroepen?” 

 

Literatuur over de methode is op basis de volgende zoektermen gezocht: 

methodiek Bijspringer, evaluatie, effectiviteit, flexibilisering vrijwilligerswerk, werving 

doelgroepen. 

 

Zoekstrategieën 

� Bij de ontwikkelaar is informatie over De Bijspringer opgevraagd.  

� Literatuur over de methode werd in de volgende databanken gezocht:  

• MOVISIE catalogus 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• PiCarta 

Alle gevonden literatuur wordt in 6.2 vermeld. 
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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 

Titel rapport Project De Bijspringer: Vrijwilligerswerk dat er uit springt; methodiek en ervaringen van een 

bijzonder project 

Auteur Yvonne Westerhof-De Leeuw 

Jaar 2003 

Uitgever Stichting Partoer, Leeuwarden 

Onderzoeks- 

Vraag 

Verslag van de ervaringen met de methode aan de hand van het eerste uitgevoerde 

Bijspringer-project in de plattelandsgemeente Ooststellingwerf 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

7 Dorpen, per dorp: plaatselijk belang, steunpuntvrijwilligers, vrijwilligers, 

projectcoördinatoren 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

onbekend 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Een zestal eindrapportages (zie 4.1) 

Auteur Gemeente Ooststellingwerf, Stichting Scala, MOVISIE 

Jaar 2000-2008 

Uitgever  

Onderzochte 

doelen 

Outputmetingen: aantallen uitgevoerde enquêtes, ingeschreven potentiële vrijwilligers, 

daadwerkelijk bemiddelde vrijwilligers 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Benaderde volwassen inwoners van de diverse dorpen en wijken 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Variabel en niet altijd bekend 
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Typering 

onderzoeksopzet 

( zie bijlage 3) 

F (monitoring) 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek: Een zestal eindrapportages, zie 4.1  
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek is in Nederland uitgevoerd X  

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

X  

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

X     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie).      

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). X     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie.     

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. X  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

X  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

X F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

Zie voor resultaten het tabel in onderdeel 4.1. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

    

Meetinstrument**     

Effectsize ***     

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een -1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 

 

  


