
Stellingenspel ‘actief in de participatiesamenleving’ 
 
 
Werkvorm 
Groepsgesprek in minimaal 3 groepen 

 
Doelgroep 
Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie  

 
Doel 
Samen bepalen welke activiteiten van de organisatie ondersteunend kunnen zijn voor de samenleving  

 
Duur 
90 minuten 

 
Benodigdheden 
Flappen (of bord) met voorkeursmatrix  
Stellingen op papier 
Stiften (krijt) 

 
Werkwijze 
 

Start (5 minuten) 
De begeleider geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen naar de participatiemaatschappij. Er 
wordt meer verwacht van de eigen inzet en de zelfregie van burgers. Dit houdt in er meer ruimte is 
voor vrijwilligersorganisaties om met eigen initiatieven te komen. Dat betekent meer verantwoordelijk-
heid en vraagt een maatschappelijk ondernemende houding van de organisatie. Dit heeft de volgende 
voordelen voor de organisatie: 

 versterken het imago en reputatie; 

 werven gemakkelijker nieuwe vrijwilligers, leden en deelnemers; 

 kunnen putten uit een gevarieerder vrijwilligersbestand; 

 verbeteren de leefbaarheid van hun vrijwilligers, cliënten en deelnemers op lokaal niveau; 

 vergroten de motivatie van hun vrijwilligers; 

 ontwikkelen competenties en nieuwe kennis bij hun vrijwilligers; 

 verbeteren de onderlinge samenwerking tussen hun vrijwilligers (teambuilding);  

 leveren structureel toevoegde waarde aan de eigen organisatie en de maatschappij; 

 onderscheiden zich positief van andere organisaties en activiteiten waarin mensen actief zijn; 

 zijn zichtbaar voor hun partners en (mogelijk nieuwe) financiers;  

 geven door vernieuwing van hun activiteiten nieuw (vrijwilligers)beleid een stevige impuls; 

 verbreden hun netwerk en zijn meer zichtbaar (in de wijk). 
 
Voor uitbreiding van de activiteiten in de participatiesamenleving kan je denken aan: 
1. uitbreiding van de bestaande activiteiten met nieuwe doelgroepen zoals ouderen, mensen met 

een beperking of met een psychiatrische achtergrond.  
2. nieuwe initiatieven die bijdragen aan de participatie samenleving. Bijvoorbeeld door het verlenen 

van diensten en bieden van vrijwilligerswerk ter bevordering van de zelfredzaamheid en de parti-
cipatie van burgers 

3. bieden van publieke voorzieningen omdat de overheid dit niet langer kan en wil doen. Denk daar-
bij aan vervoeren van mensen van en naar een dokter, een boodschappendienst, het openhouden 
van de lokale speeltuin, het bieden van ruimte aan wijkbewoners of het openhouden van het 
buurthuis. 

 



In het stellingenspel worden een aantal situaties besproken, om zo met elkaar te bepalen wat leden 
en vrijwilligers leuk vinden om aan mee te doen en voor welke nieuwe diensten, voorzieningen en 
doelgroepen meer kennis, kunde en enthousiasme nodig is binnen de organisatie. 
Het stellingenspel kan verassende nieuwe inzichten opleveren 
 
Stellingen bespreken (40 minuten) 
De begeleider plaatst de deelnemers in minimaal 3 groepjes. Ieder groepje krijgt net zoveel exempla-
ren van de startvraag als er deelnemers zijn. Iedere deelnemer vult drie voorkeuren bij de startvraag 
in en daarnaast bestaat de mogelijkheid om een eigen voorkeur aan het lijstje toe te voegen. De voor-
opgestelde voorkeuren worden gescoord. De eigen voorkeuren van de deelnemers worden een voor 
een besproken. Wanneer een eigen voorkeur meer stemmen heeft dan een vooropgestelde voorkeur 
dan wordt de eigenstelling in de top drie geplaatst.   
 
Aan de hand van een aantal stellingen worden de eerste drie voorkeuren besproken. Dit levert een 
beeld op van  de mogelijkheden voor de organisatie en kunnen voorwaarden worden vast gesteld.  
 
Desgewenst kunnen meer groepjes worden gevormd en het is een optie om de stelling over doelgroep 
te splitsen in deelnemers/profijtgroep en de nieuwe doelgroep vrijwilligers..  
 
Groepje 1 
Ieder beantwoordt voor zichzelf de volgende de startvraag:  
 
Nieuwe leden/ vrijwilligers uit de volgende doelgroepen zouden aan de activiteiten kunnen meedoen:  

 Mensen met een lichamelijke beperking 

 Mensen met een verstandelijke beperking 

 Mensen met chronische psychische problemen  

 Jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen;  

 Mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld;  

 Mensen die uitgestoten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie;  

 Met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden). 

 Anders… 
 
Een score lijstje wordt door dit groepje gemaakt waaruit een aantal doelgroepen naar voren komen die 
het meest genoemd worden. Besteed in het groepje ook aandacht  aan de genoemde mogelijkheden 
bij ‘anders’. Mogelijk komt daar nog een verassende doelgroep uit naar voren. Stel met elkaar een top 
drie samen van doelgroep die besproken gaan worden aan de hand van de volgende stellingen:  
 
1. De gebouwen en ruimten zijn toegankelijk voor de doelgroep. 
2. Er is voldoende kennis en kunde bij de vrijwilligers aanwezig om de doelgroep te begeleiden. 
3. Uitbreiding met deze doelgroep zorgt (op den duur) voor extra inkomsten. 
4. Door deze nieuwe doelgroep kunnen we andere en  meer vrijwilligers  werven (wordt de organisa-

tie aantrekkelijk voor een andere en nieuwe groep vrijwilligers). 
5. Bij  uitbreiding met de nieuwe doelgroep kunnen we op extra ondersteuning rekenen van andere 

organisaties of de overheid. En om welke ondersteuning gaat het dan ? 
 
Stel met de groep een advies aan het bestuur op. In de bijlage is een matrix opgesteld die hierbij be-
hulpzaam kan zijn.  
 
Groepje 2 
Ieder beantwoordt voor zichzelf de volgende startvraag: 
 
De organisaties is geschikt om de volgende activiteiten te doen voor mensen die dat nodig hebben:  

 Huisbezoek 

 Thuishulp/huishoudelijke hulp 

 Vervoersdiensten 

 Maaltijdservice  

 Boodschappendienst 

 Uitjes en (korte) vakanties 



 Maatjes voor verschillende activiteiten (winkelen, bioscoopbezoek, uitjes, taal of internet onder-

wijs etc.) 

 Bieden van gelegenheid voor ontmoeting door het organiseren van een soosactiviteit, bingo, in-

ternetcafé etc.  

 Middels de inzet van sociale media wordt ondersteuning geboden  

 Anders… 
 
Een scorelijstje wordt door dit groepje gemaakt waaruit een aantal activiteiten naar voren komt die het 
meest genoemd worden. Besteed in het groepje ook aandacht  aan de genoemde mogelijkheden bij 
‘anders’. Mogelijk komt daar nog een verassende activiteit uit naar voren. Stel met elkaar een top drie 
samen van activiteiten die besproken gaan worden aan de hand van de volgende stellingen:  
 
1. De dienst kan eenvoudig aan het dienstenpakket van de organisatie toegevoegd worden. 
2. Onze vrijwilligers hebben voldoende kennis en kunde om de activiteit uit te voeren. 
3. Deze uitbreiding van onze activiteiten levert (op den duur) extra inkomsten op. 
4. Door de nieuwe activiteit kunnen we nieuwe en andere vrijwilligers werven (wordt de organisatie 

aantrekkelijk voor een andere en nieuwe groep vrijwilligers). 
5. Bij de uitbreiding met de nieuwe activiteit kunnen we op extra ondersteuning rekenen van andere 

organisaties of de overheid. En om welke ondersteuning gaat het dan? 
 
Stel met de groep een advies aan het bestuur op. In de bijlage is een matrix opgesteld diehierbij be-
hulpzaam kan zijn.  
 
Groepje 3 
Ieder beantwoordt voor zichzelf de volgende startvraag: 
 
Onze organisaties kan de volgende voorzieningen bieden: 

 Het beschikbaar stellen van een of meerdere ruimte voor bewonersinitiatieven  

 Het beschikbaar stellen van apparatuur en materiaal aan bewonersinitiatieven 

 Het beschikbaar stellen van vrijwilligers voor de ondersteuning van een bewonersinitiatief   

 Adopteren van een bewonersinitiatief zodat het binnen de organisatie voortgezet kan worden  

 Overnemen van publieke voorzieningen die eerder door de gemeente geboden zijn (speelplein, 
buurthuis, park, zwembad e.d.)  

 Anders…. 
 
Een score lijstje wordt door dit groepje gemaakt waaruit een aantal activiteiten naar voren komt die het 
meest genoemd worden. Besteed in het groepje ook aandacht  aan de genoemde mogelijkheden bij 
‘anders’. Mogelijk komt daar nog een verassende activiteit uit naar voren. Stel met elkaar een top drie 
samen van activiteiten  die besproken gaan worden aan de hand van de volgende stellingen:  
 
1. Het bieden van de voorziening kan eenvoudig aan het dienstenpakket van de organisatie toege-

voegd worden. 
2. De motivatie van onze vrijwilligers om zich in te zetten voor de samenleving is groot en daarom 

kunnen we deze voorziening makkelijk bieden.  
3. Deze voorziening levert (op den duur) inkomsten op. 
4. Het bieden of in stand houden van deze voorzieningen levert de organisatie meer vrijwilligers op. 
5. Bij de uitbreiding met de nieuwe activiteit kunnen we op extra ondersteuning rekenen van andere 

organisaties of de overheid. En om welke ondersteuning gaat het dan ? 
 
Stel met de groep een advies op aan het bestuur op. In de bijlage is een matrix opgesteld die hierbij 
behulpzaam kan zijn.  
 
Vaststellen van nieuwe activiteit, dienst of doelgroep 20 minuten  
Elk groepje presenteert in 3 minuten het advies over de activiteit, dienst of doelgroep die de meeste 
instemming heeft gekregen. De begeleider laat na iedere presentatie de andere groepjes  kort reage-
ren. Bij de reactie kan de andere groepjes kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn. 

 Kun je je vinden in het advies? 

 Is het realistisch voor de organisatie? 

 Wat zijn de organisatorische consequenties? 



 Wat levert het de organisatie op? 
 
Afsluiting (10 minuten) 
Ter afsluiting wordt gekeken hoe de adviezen binnen organisaties tot besluitvorming kunnen leiden.  
 
 
 
 
 
 

  



Bijlage: Voorkeuren matrix 
 
Vul per voorkeur het aantal stemmen voor en tegen in. 
 

Groepje:  

 Voorkeur 1: Voorkeur 2: Voorkeur 3: 
 

Passend binnen de orga-
nisatie 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Draagvlak en draagkracht 
onder vrijwilligers 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Financiële  opbrengsten Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Werven en binden van 
vrijwilligers 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Extra ondersteuning  Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

Voor:  
Tegen: 

 


