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1. Inleiding

Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er binnen die raden weinig aandacht 

voor vrijwilligersmanagement. Dat is een gemiste kans, omdat vrijwilligersmanagement ervoor 

kan zorgen dat de Wmo-raad over de juiste mensen kan beschikken en zijn werk naar behoren 

kan uitvoeren. Nu en in de toekomst.

Om Wmo-raden te ondersteunen bij vrijwilligersmanagement, heeft MOVISIE deze handlei-

ding opgesteld. U kunt erin lezen wat vrijwilligersmanagement binnen Wmo-raden inhoudt, 

en hoe u ermee aan de slag kunt.

Met de kanteling van de Wmo, de aankomende bezuinigingen, de decentralisaties van de 

AWBZ en de Jeugdzorg naar de Wmo en de Wet Werken naar vermogen, breekt er voor veel 

gemeenten en Wmo-raden een nieuwe fase aan. Een fase waarin beide partijen zich bezinnen 

op de toekomstige rol van de Wmo-raad. Om de nieuwe ambitie en rollen als Wmo-raad te 

kunnen vervullen, kan het nodig zijn om de Wmo-raad anders samen te stellen. Vrijwilligers-

management kan u helpen de gewenste samenstelling van de Wmo-raad vorm te geven en de 

Wmo-raadsleden aan uw raad te binden.

Zijn	leden	van	de	Wmo-raad	vrijwilliger?
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt 

verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Leden van de Wmo-raad zijn vrijwilliger 

als zij het werk voor de Wmo-raad onbetaald verrichten. Een onkostenvergoeding mag, maar 

deze vergoeding mag geen marktconforme beloning voor de inzet zijn. Dit betekent dat de 

vergoeding niet in verhouding mag staan tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. 

Wat	is	vrijwilligersmanagement?
Vrijwilligersmanagement is in feite de manier waarop de organisatie met vrijwilligers omgaat 

in de werving, in de begeleiding en in de beloning. Door hierover heldere afspraken te maken 

en de werkwijze vast te leggen, is voor iedereen duidelijk hoe er met vrijwilligers wordt  

omgegaan, en kan dit op structurele wijze worden uitgevoerd.

Wat	levert	vrijwilligersmanagement	de	Wmo-raad	op?

*	Nieuwe Wmo-raadsleden

*	Diversiteit in achtergronden en competenties

*	Geïnspireerde en betrokken Wmo-raadsleden

*	Goed imago en positieve uitstraling in de gemeente

*	Verfrissend perspectief vanuit brede kennis, ervaring en betrokkenheid 
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In 2011 vonden er diverse werkbijeenkomsten plaats waarin 

vrijwilligersmanagement als instrument voor Wmo-raden is 

gepresenteerd. Veel Wmo-raden en gemeenten stonden daar 

positief tegenover. In deze praktische handleiding hebben we de 

methodiek van vrijwilligersmanagement vertaald naar de praktijk 

binnen Wmo-raden. De waardevolle feedback en input van Wmo-

raden en gemeenten is in deze handleiding verwerkt. Naast een 

stappenplan, zijn er dus ook veel tips en goede voorbeelden te 

vinden. 

Voor	wie	is	deze	handleiding	bedoeld?
De handleiding is specifiek bedoeld voor Wmo-raden en vanuit 

hun perspectief geschreven. Omdat ook gemeenten een rol ver-

vullen in vrijwilligersmanagement binnen de Wmo-raad, is deze 

handleiding ook voor hen interessant. Bijvoorbeeld als handvat om 

vrijwilligersmanagement vorm te geven, als inspiratiebron of als 

hulpmiddel om intern de discussie te voeren. Het is in ieder geval 

van belang om de wijze waarop het vrijwilligersmanagement vorm krijgt goed af te stemmen 

tussen de Wmo-raad en de gemeente en samen heldere afspraken te maken. Ten slotte is de 

handleiding bruikbaar voor adviesorganen die vergelijkbaar zijn met Wmo-raden. Overal waar 

Wmo-raad staat kunt u bijvoorbeeld dus ook cliëntenplatform of Wmo-netwerk lezen.

Leeswijzer
In deze handleiding beschrijven we de verschillende stappen van vrijwilligersmanagement in 

Wmo-raden, volgens de zogeheten 5xB-methode: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen,  

Behouden en Beëindigen. Om vrijwilligersmanagement goed uit te voeren, moet duidelijk zijn 

vanuit welke kaders er gewerkt wordt. Daarom besteden we in hoofdstuk 2 voorafgaand aan 

het stappenplan kort aandacht aan het bepalen van de visie, ambitie en rollen van de Wmo-

raad en aan de consequenties die dat kan hebben voor vrijwilligersmanagement. 

In hoofdstuk 3 worden vervolgens de verschillende stappen van vrijwilligersmanagement uit-

een gezet. In hoofdstuk 4 geven we aan op welke manieren u de uitvoering van het vrijwilli-

gersmanagement kunt evalueren, zodat u het vrijwilligersmanagement kunt doorontwikkelen. 

Verdiepende en praktische toelichtingen vindt u in de bijlagen.

Voor de leesbaarheid van de tekst verwijzen we naar personen in de mannelijke vorm. Waar 

‘hij’/’hem’/‘zijn’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.

In deze handleiding maken wij dankbaar gebruik van ervaringen en voorbeelden van de Wmo-

raden in Apeldoorn en Roermond. Deze Wmo-raden zijn beide al actief aan de slag met vrijwil-

ligersmanagement. Daarnaast worden er initiatieven van andere Wmo-raden genoemd, zoals 

in Teylingen en Duiven.
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2. Visie, ambitie en rollen 

Voordat uw Wmo-raad actief met vrijwilligersmanagement aan de slag gaat, is het belangrijk 

dat de visie, ambitie en rollen van de Wmo-raad duidelijk zijn. Pas dan kunt u het Wmo- 

raadswerk duidelijk en aantrekkelijk neerzetten, en dat heeft weer direct invloed op het vin-

den van nieuwe Wmo-raadsleden. Ook weet u hierdoor beter welke kwaliteiten u nodig hebt. 

Een nieuwe ambitie en/of rol heeft namelijk consequenties voor de gewenste samenstelling en 

de benodigde kwaliteiten in de Wmo-raad. 

U kunt uw visie, ambitie en rollen bepalen aan de hand van vier vragen:

1. Waarom vinden wij het werk van de Wmo-raad belangrijk? 

2. Waarom werken wij met vrijwilligers?

3. Wat willen wij als Wmo-raad bereiken? 

4. Welke rollen willen wij daarbij vervullen: adviseur, signaleerder, meedenker, vernieuwer?1 

Adviseren	vanuit	algemeen	belang,	breed	en	integraal
In de rol van adviseur is het streven om steeds meer de belangen van de verschillende  

doelgroepen te overstijgen en tot een advies uit ‘algemeen belang’ te komen, vanuit een 

brede, integrale en onafhankelijke visie. Daarmee vindt de advisering op meer tactisch en 

strategisch beleidsniveau plaats. 

Signaleren	en	vertalen	naar	beleid
De rol van signaleerder is een basisrol: een onmisbare taak voor de Wmo-raad. Signaleren is 

nodig om zicht te krijgen op hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Dit is belangrijke input voor de 

Wmo-raad en voor de adviezen aan en acties richting de gemeente. Om de signalerende rol te 

kunnen vervullen, zal de Wmo-raad verbonden moeten zijn met de achterban en per situatie 

moeten inschatten of het signaal om een individuele kwestie gaat, of dat meerdere mensen 

het knelpunt ervaren.

Meedenken	aan	het	begin	van	het	beleidsproces
De Wmo-raad kan meedenken als de raad vroegtijdig in het beleidsproces wordt betrokken. 

De rol van meedenker ontstaat in dialoog tussen Wmo-raad en gemeente, zowel ambtelijk als 

politiek. Bij meedenken investeren zowel de gemeente als Wmo-raad in een goede relatie en 

in goede bijdragen aan beleid.

Vernieuwen	en	creatief	inspelen	op	ontwikkelingen
De rol van vernieuwer geeft de Wmo-raad de kans om over de grenzen van beleidsvelden 

1 �Sok,�K.,�Deth,�A.�en�Beltman,�H.�(2011).�Naar�een�Wmo-raad�Nieuwe�Stijl?�Spiegeldocument�

voor�Wmo-raden�en�gemeenten.�Utrecht:�MOVISIE.
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heen te kijken en deze aan elkaar te koppelen. Bij vernieuwen 

gaat het er niet zozeer om iets nieuws te bedenken, maar om op 

een creatieve manier met bestaande vraagstukken om te gaan. 

Maar ook om actief in te spelen op aankomende ontwikkelingen 

en de gevolgen daarvan. Zowel bij bestaande regelingen als bij 

nieuwe ontwikkelingen is het aan de Wmo-raad om te durven en 

te willen innoveren. Daarvoor zal de Wmo-raad op kritische wijze 

de complete beleidslijn in de gaten moeten houden.

Meer	weten?

Meer	informatie	over	Wmo-raad	nieuwe	stijl,	de	

verschillende	rollen	en	competenties	vindt	u	in	de	

brochure	‘Naar	een	Wmo-raad	Nieuwe	Stijl?’1	en	in	

het	competentieprofiel	‘Taken	en	kwaliteiten	van	

belangenbehartigers’2.	Deze	publicaties	kunt	u	

downloaden	via	www.movisie.nl/publicaties.

Welke	rollen	neemt	u	op	u?	
De Wmo-raad had in het verleden vaak een belangenbehartigende rol en een formele  

adviestaak als sluitstuk van het beleidsproces. Maar met alle nieuwe ontwikkelingen, zoals de 

kanteling van de Wmo, de aankomende bezuinigingen en de decentralisaties, komen er  

andersoortige vragen op de Wmo-raden af: bredere, doelgroepoverstijgende adviesvragen 

gericht op alle burgers. Daarnaast is er meer ruimte voor ongevraagd advies. Wmo-raden 

vervullen dus steeds vaker een grotere rol aan het begin van het beleidsproces, als meedenker, 

om op die manier meer invloed uit te oefenen op het beleid. Maar ook de rol van vernieuwer 

komt in beeld. In de praktijk vervult een Wmo-raad vaak een combinatie van rollen,  

afhankelijk van het onderwerp en/of de fase in het beleidsproces. 

Gewenste	samenstelling	en	competenties
Als de kaders zoals visie, ambitie en rollen duidelijk zijn, is het moment aangebroken om te kijken 

in hoeverre de huidige samenstelling en competenties van de Wmo-raad daarop aansluiten. 

De conclusie van deze kritische blik kan namelijk zijn dat u andere typen vrijwilligers en andere 

competenties in huis moet halen om uw ambities te verwezenlijken. Dit is belangrijk om mee te 

nemen in de werving en heeft ook gevolgen voor de manier waarop het vrijwilligersmanagement 

vorm krijgt.

2  Sok,�K.,�Lucassen,�A.�en�Deth,�A.�van�(2011).�Taken�en�kwaliteiten�van�belangenbehartigers.�

Competentieprofiel�voor�collectieve�belangenbehartigers.�Utrecht:�MOVISIE
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In bijlage 1 vindt u het instrument ‘Het Vrijwilligerskwadrant’. Met behulp van dit kwadrant 

kunt u bekijken welk type vrijwilliger nu vooral in uw Wmo-raad vertegen-woordigd is, en 

welk type u wenst in combinatie met uw visie, ambitie en rollen.

Veel Wmo-raden zijn weinig divers in hun samenstelling. Dit is begrijpelijk, want het werk bin-

nen de Wmo-raad trekt bepaalde typen vrijwilligers aan. Daarnaast worden nieuwe Wmo-raads-

leden vaak via via en in het eigen netwerk geworven, en selecteren mensen vaak vrijwilligers die 

op henzelf lijken. Voordeel van een diverse samenstelling is dat het veel nieuwe inzichten met 

zich kan meebrengen, de representativiteit vergroot en de adviezen inhoudelijk kan verrijken.

Een competentie zegt iets over wat iemand weet, of welke houding of eigenschappen iemand 

heeft. Voorbeelden van veel genoemde competenties van leden van Wmo-raden zijn: 

*	beschikken over een brede maatschappelijke betrokkenheid

*	beschikken over lokaal maatschappelijk netwerk

*	vanuit algemeen belang kunnen denken

*	beschikken over een positief kritische blik

*	teamplayer zijn

*	beschikken over bestuurlijke kennis en ervaring

*	ervaringsdeskundigheid kunnen vertalen in gedegen bestuurlijk advies

*	beschikken over lef en creativiteit

*	beschikken over zakelijk inzicht

*	ervaren in pr & communicatie.

Als we kijken naar de verschillende rollen, dan springen de volgende competenties in het oog 

(zie tabel):

Adviseren Signaleren
Brede	kennis	prestatievelden Signaleren

Samenwerken Communiceren

Politiek-bestuurlijk	inzicht Analyseren

Analyseren Sensitiviteit

Vraag-	en	klantgericht Netwerken

Meedenken Vernieuwen

Betrouwbaar	 Ondernemen

Betrokken Creatief

Communiceren Netwerken

Brede	kennis	prestatievelden Brede	kennis	prestatievelden

Balanceren	afstand/	nabijheid Initiatiefrijk

Competenties�verbonden�aan�verschillen�de�rollen�van�de�Wmo-raad
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3. Vrijwilligers- 
management

Als u voortaan op structurele wijze uw Wmo-raadsleden wilt 

werven en begeleiden, en uw leden voor langere tijd wilt 

behouden, is vrijwilligersmanagement het juiste instrument. 

Voor een goede uitvoering is het belangrijk een gezamenlijke 

werkwijze in vrijwilligersmanagement af te spreken en deze 

afspraken in een document vast te leggen. Een handzame 

manier hiervoor is de 5xB-methode. De 5xB-methode staat voor: 

Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen.  

Via deze methode maakt u vanuit het gezamenlijk kader van 

visie, ambitie en rollen afspraken over de manier waarop de vijf 

B’s vorm krijgen binnen de Wmo-raad. Zo is het voor iedereen, 

ook voor nieuwe Wmo-raadsleden, duidelijk wat de afspraken en 

de werkwijze van de Wmo-raad zijn. De 5xB-methode werken we 

in dit hoofdstuk stap voor stap uit. 

Afspraken	met	de	gemeente
Goed vrijwilligersmanagement vraagt om goede afspraken met de gemeente. Denk 

bijvoorbeeld aan de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Betrek de gemeente 

daarom bij het vormgeven van vrijwilligersmanagement, stem de onderlinge rolverdeling goed 

af en maak samen heldere afspraken. 

De wijze waarop gemeenten betrokken zijn bij vrijwilligersmanagement binnen de Wmo-raad 

is heel divers. Zo gebeurt de werving van nieuwe Wmo-raadsleden soms door de gemeente 

en soms door de Wmo-raad. Hoe de rolverdeling wordt ingevuld, hangt ook af van de mate 

waarin de Wmo-raad ondersteund wordt door de gemeente. Krijgt de Wmo-raad intensieve 

ondersteuning vanuit de gemeente, of functioneert hij geheel zelfstandig en onafhankelijk? 

Zorg in ieder geval voor een gezamenlijk vertrekpunt, want dit is het kader van waaruit u gaat 

werken. Het vormt niet alleen de basis voor de relatie met (toekomstige) Wmo-raadsleden en 

de gemeente, maar voorkomt ook dat er later problemen ontstaan. 
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Rolverdeling	Wmo-raad	en	gemeente	in	Apeldoorn	

In	Apeldoorn	is	de	Wmo-raad	verantwoordelijk	voor	alle	aspecten	van	

vrijwilligersmanagement.	De	Wmo-raad	regelt	zelf	de	werving,	selectie	en	

begeleiding	van	zijn	leden.	Zo	kan	men	goed	sturen	op	de	samenstelling	van	de	

Wmo-raad	en	de	nodige	competenties	en	achtergrond	van	leden.	Geworven	Wmo-

raadsleden	worden	na	selectie	door	de	Wmo-raad	nog	wel	formeel	voorgedragen	

aan	het	College	van	B&W,	die	hen	officieel	aanstelt.	

Verschillende	manieren	van	organiseren	
Wmo-raden hebben weinig tijd en volle agenda’s. Het is dus een uitdaging om te kijken op 

welke manier vrijwilligersmanagement goed kan worden opgepakt zonder dat het al te veel 

tijd kost. Enkele suggesties:

*	Wmo-raadslid�met�specifieke�taak�vrijwilligersmanagement: één Wmo-raadslid krijgt de 

specifieke opdracht het vrijwilligersmanagement binnen de Wmo-raad vorm te geven. Dit 

hoeft niet perse de voorzitter te zijn. Wellicht is er een lid binnen de Wmo-raad die affiniteit 

heeft met het thema. Maar er kan ook een nieuw lid worden geworven om dit thema  

binnen de Wmo-raad in te vullen.

*	Werkgroep�‘werving�en�selectie’: stel een (tijdelijke) werkgroep samen en laat twee of drie 

Wmo-raadsleden met de werving en selectie van nieuwe leden aan de slag gaan. Zij kunnen 

vervolgens de overige leden over de stand van zaken informeren.

*	Gezamenlijke�activiteit�van�teambuilding: organiseer een bijeenkomst en bespreek met 

elkaar hoe de verschillende stappen in vrijwilligersmanagement vorm krijgen en wie de 

uitvoering op zich neemt.

Gebruik	van	ervaringen	

De	Wmo-raad	in	Apeldoorn	heeft	handig	gebruikgemaakt	van	de	ervaringen	die	een	

Wmo-raadslid	in	zijn	eigen	vrijwilligersverleden	had	opgedaan.	Het	leverde	een	hele	

nieuwe	wervingsaanpak	op	en	meer	aandacht	voor	de	inwerkperiode	van	nieuwe	

leden.	Zo	staat	in	het	kennismakingsgesprek	het	onderwerp	‘motivatie’	centraal,	

krijgt	een	nieuw	lid	tijdens	een	eerste	proefperiode	een	buddy,	en	is	er	na	drie	

maanden	een	tussentijds	gesprek	om	te	evalueren	hoe	het	werk	bevalt.	‘Buurten’	

bij	andere	vrijwilligersorganisaties	kan	dus	zeer	vruchtbaar	zijn	voor	de	Wmo-raad.
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Stap	1:	Binnenhalen	nieuwe	
Wmo-raadsleden

Nieuwe Wmo-raadsleden binnenhalen kan op verschillende 

manieren. De persoonlijke benadering en mensen persoonlijk 

vragen actief te worden, is het meest effectief. Maar als u een 

diverse samenstelling wilt creëren, een ander type vrijwilliger 

of andere competenties in huis wilt halen, kunt u de werving 

van nieuwe Wmo-raadsleden daar meer op inrichten. De truc 

daarbij is om niet langer vanuit de Wmo-raad te denken, maar u 

te verplaatsen in de wensen, behoeften en competenties van de 

Wmo-raadsleden die u zoekt. 

Door met een basisprofiel te werken, houdt u eenheid in de 

basiscompetenties die belangrijk zijn voor het gezamenlijk 

functioneren van de Wmo-raad. Voor specifieke taken, zoals 

pr en communicatie, kunt u vervolgens op zoek gaan naar de 

benodigde aanvullende competenties.

Gezamenlijk	basisprofiel

Het	cliëntenplatform	in	Roermond	heeft	voor	het	werven	van	nieuwe	raadsleden	eerst	

gezamenlijk	een	basisprofiel	vastgesteld.	Zij	zijn	op	zoek	naar	raadsleden	met:

*	een brede maatschappelijke betrokkenheid en kennis van lokale samenleving en 

doelgroepen

*	een helikopterview die het overstijgend belang in ogenschouw kan nemen

*	een maatschappelijk netwerk in Roermond

*	een positief kritische houding waarin mogelijkheden en kansen worden benut

*	een communicatieve en zakelijke instelling

*	goede samenwerkingscapaciteiten en karakter van een teamplayer 

De	ruil
Benader de werving als een ruilsituatie. Zowel de Wmo-raad als de vrijwilligers hebben iets 

te bieden. Nu is het zaak om een succesvolle ruil te creëren waarin voor beide partijen een 

win-winsituatie ontstaat. Het vrijwilligerswerk moet enerzijds bijdragen aan de doelen van de 

Wmo-raad, en anderzijds aan die van de vrijwilliger. U wilt natuurlijk ook dat de inzet van de 

Wmo-raadsleden volledig tot zijn recht komt en optimaal wordt benut voor de doelen van de 

Wmo-raad. In de ruil zijn twee elementen van belang: ken uw Wmo-raad en ken uw potentiële 

Wmo-raadsleden
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Ken	uw	Wmo-raad

Wat	heeft	uw	Wmo-raad	eigenlijk	te	bieden?	Probeer	deze	vraag	voor	

uzelf	te	beantwoorden.	Deze	informatie	kunt	u	namelijk	gebruiken	in	uw	

wervingsboodschap,	waarover	later	meer.	

Als	u	wilt	nagaan	wat	een	Wmo-raad	te	bieden	heeft,	kunt	u	denken	aan	het	

volgende:	

*	kennis en inzicht in de werkwijze van de gemeente

*	 inspraak in gemeentelijk beleid

*	beleid (mede) maken

*	eigen kennis en ervaring kunnen inzetten voor de maatschappij

*	erkenning van de ervaringsdeskundigheid

*	eigen ambitie kunnen vormgeven

*	 invloed kunnen uitoefenen

*	prettige werksfeer binnen de Wmo-raad

*	samenwerken aan een breder advies of belang.

Ken	uw	potentiële	Wmo-raadsleden

Wat	is	de	motivatie	van	uw	Wmo-raadsleden	om	zich	als	vrijwilliger	binnen	uw	

Wmo-raad	in	te	zetten?	Probeer	ook	deze	vraag	voor	uzelf	of	gezamenlijk	binnen	

de	Wmo-raad	te	beantwoorden.	De	antwoorden	kunt	u	weer	gebruiken	in	uw	

wervingsboodschap.	

De	motivatie	van	Wmo-raadsleden	om	zich	als	vrijwilliger	in	te	zetten	binnen	

een	Wmo-raad	zijn	heel	verschillend.	Motivaties	die	vaak	worden	genoemd	zijn:	

*	 invloed kunnen uitoefenen

*	ruimte voor persoonlijke ontwikkeling of om te kunnen groeien

*	bijdragen aan een betere samenleving

*	kunnen opkomen voor een doelgroep of achterban

*	erkenning van de ervaringsdeskundigheid

*	staat goed op het cv. 
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Sluit	in	de	werving	aan	bij	motivatie	van	de	raadsleden
Mensen hebben verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen en zich in te zetten 

als Wmo-raadslid. De één vindt het een morele plicht of wil een maatschappelijke bijdrage 

leveren. De ander doet het voor zijn plezier of omdat hij er wijzer van wordt. In de praktijk 

blijkt er altijd sprake te zijn van een motivatiemix: er zijn zowel externe als interne drijfveren 

waardoor iemand zich wil inzetten en ook actief blijft als vrijwilliger. Deze drijfveren kunnen 

in drie categorieën worden onderverdeeld: 

1. Het�is�juist:�de belangrijkste drijfveer is plichtsbesef. De betrokkene vindt dat het hoort. Hij 

vindt het bijvoorbeeld belangrijk om de belangen van de achterban te behartigen. 

2. Het�is�leuk:�de belangrijkste drijfveer is het plezier dat iemand aan vrijwilligerswerk

beleeft, aan de samenwerking met anderen en de inhoud van het werk. 

3. Het�loont:�de belangrijkste drijfveer is wat het de vrijwilliger persoonlijk oplevert. 

Bijvoorbeeld het opdoen van ervaring, erkenning vanuit de omgeving of mogelijkheden om 

zijn netwerk te vergroten.

Door mensen op de juiste motivatie aan te spreken, slaagt u er eerder in nieuwe Wmo-

raadsleden te werven (van het type dat u zoekt). Motivaties die van binnenuit komen 

(‘juist’, ‘plezier’) zijn een sterkere motivatie om Wmo-raadsleden aan de Wmo-raad te 

binden. Sommige typen vrijwilligers voelen zich echter eerder aangesproken op stimulansen/

beloningen die voortvloeien uit het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de ervaring die zij kunnen 

opdoen of de studiepunten die zij kunnen behalen. De kunst is om in de werving verschillende 

motivaties aan te spreken en ook nadat u de vrijwilliger hebt binnengehaald zicht te houden 

op verschuivingen van motivaties.

Verschillende	motivaties

Veel	Wmo-raden	ervaren	een	tekort	aan	jonge	raadsleden.	Hoewel	motivaties	

altijd	per	persoon	verschillen,	worden	jongeren	vaak	op	een	andere	motivatie	

aangesproken	dan	de	oudere	vrijwilligers.	Waar	vrijwilligers	van	boven	de	50	

vooral	actief	zijn	binnen	de	Wmo-raad	omdat	het	‘juist’	is,	zullen	jongeren	eerder	

worden	aangesproken	omdat	zij	het	leuk	vinden	om	kennis	en	ervaring	op	te	doen.	

Daarnaast	staat	lid	van	de	Wmo-raad	ook	leuk	op	hun	cv.	Jongeren,	studenten	

of	young	professionals	zullen	dus	eerder	op	de	‘loont’-motivatie	aangesproken	

worden	dan	de	oudere	Wmo-raadsleden.	Welke	motivatie	spreekt	uw	Wmo-raad	

aan	in	de	werving?



*	*	*		14		Vrijwilligersmanagement	in	de	Wmo-raad

Benoem	taken	zo	concreet	mogelijk
Zware functieomschrijvingen waarin mensen tien verschillende taken moeten oppakken, 

schrikken af. Knip de functieomschrijvingen daarom op in verschillende taken/activiteiten en 

benoem deze zo concreet mogelijk. Hierdoor kunnen de taken over meerdere mensen worden 

verdeeld en wordt de functie aantrekkelijker.

Taakomschrijving	voorzitter Opgeknipte	taakomschrijving	

1.		Organiseren,	coördineren	en	

inhoudelijk	voorbereiden	van	

vergaderingen	van	de	Wmo-raad

Pakket	A:	Voorzitter

1.		Leiding	geven	aan	vergaderingen	van	

de	Wmo-raad

2.		Peilen	van	meningen	en	het	trachten	

te	bereiken	van	concensus	en	

het	meedelen	van	uitslagen	van	

stemmingen	

2.		Peilen	en	stroomlijnen	van	meningen	

en	visies	op	beleidsontwikkelingen

3.		Coördineren,	bewaken	en	rapporteren	

van	formele	advisering	aan	de	

gemeente	

3.		Coördineren	van	advisering	aan	de	

gemeente

4.		Vertegenwoordigen	van	Wmo-raad	in	

externe	contacten

4.		Vertegenwoordigen	van	Wmo-raad	in	

contacten

5.		Vormgeven,	bewaken	en	uitvoeren	

van	vrijwilligers	management	binnen	

de	Wmo-raad

Pakket	B:	Door	ander	raadslid	en/of	

secretaris

6.		Zorg	dragen	voor	totstandkoming	

van	het	werkplan	en	jaarverslag	van	

de	Wmo-raad

1.		Organiseren	en	voorbereiden	van	

vergaderingen

2.		Volgen	en	rapporteren	over	voortgang	

en	afhandeling	van	uitgebrachte	

adviezen	

3.		Jaarlijks	opstellen	van	een	werkplan	

en	jaarverslag	

Pakket	C:	Door	ander	raadslid

1.		Vormgeven,	bewaken	en	uitvoeren	

van	vrijwilligersmanagement	binnen	

de	Wmo-raad

Voorbeeld�uitgebreide�en�opgeknipte�taakomschrijving
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Nieuwe doelgroepen vrijwilligers bereikt u door gerichte 

wervingsacties uit te zetten maar vooral door andere vormen 

van vrijwilligerswerk in te zetten of taken/activiteiten zo aan te 

bieden dat zij aantrekkelijk zijn voor deze specifieke doelgroep. 

Andere doelgroepen vrijwilligers kunnen immers andere wensen/

behoeften ten aanzien van het vrijwilligerswerk hebben dan de 

Wmo-raad op dit moment aanbiedt. Daardoor ontstaat er een 

mismatch in de ruil. Bedenk bij het werven van nieuwe mensen 

of er ook laagdrempelige manieren zijn om nieuwe vrijwilligers 

kennis te laten maken met de Wmo-raad. Bijvoorbeeld door 

deel te nemen aan een klankbordgroep, een tijdelijk project of 

een werkgroep. Een gevarieerder aanbod aan activiteiten zorgt 

ervoor dat mensen zich eerder als vrijwilliger inzetten. Daarna 

is het de uitdaging om deze mensen warm te maken voor het 

Wmo-lidmaatschap met zwaardere verantwoordelijkheden. 

Meer	weten?

De	Wervingscirkel	is	een	praktisch	instrument	om	de	werving	vorm	te	geven.	

In	bijlage	2	beschrijven	we	de	Wervingscirkel	stap	voor	stap,	met	concrete	

voorbeelden	als	toelichting.

Stap	2:	Begeleiden	op	maat

Begeleiding in het werk is belangrijk. Om de kwaliteit van de inzet te waarborgen, maar ook 

om de Wmo-raadsleden tevreden te houden. Er worden namelijk steeds meer eisen gesteld 

aan Wmo-raden. Daarbij ligt de uitdaging in het aantrekkelijk houden van het werk en 

mensen niet te zwaar te belasten of te overvragen. Bied altijd begeleiding op maat. Wmo-

raadsleden werken het liefst zelfstandig en zitten niet te wachten op iemand die continu over 

hun schouders meekijkt. Geef mensen daarom voldoende vrijheid, maar zorg ervoor dat de 

randvoorwaarden om optimaal te kunnen presteren goed zijn ingevuld. Vrijwilligers willen dat 

zaken goed geregeld zijn, dat duidelijk is wat wanneer van hen verwacht wordt, en dat ze een 

duidelijk aanspreekpunt hebben. 

Inwerkperiode
Spreek met nieuwe vrijwilligers een inwerkperiode af, bijvoorbeeld van twee maanden. Als het 

werk in de praktijk toch niet is wat men er vooraf van verwacht, of veel meer vraagt dan men 
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kan bieden, kan de motivatie voor het werk in de Wmo-raad al snel afnemen. Vooral de eerste 

maanden kunnen cruciaal zijn voor het behoud van een nieuw lid. Vaak kost het mensen even 

wat tijd om zich thuis te gaan voelen in een nieuwe situatie. Stel daarom een inwerkpakket 

samen waarin de belangrijkste informatie over de Wmo-raad, het werk, de afspraken en 

werkprocessen is opgenomen.

Meer	weten?

In	bijlage	3	kunt	u	lezen	hoe	u	in	de	begeleiding	kunt	inspelen	op	de	wensen	en	

behoeften	van	verschillende	typen	vrijwilligers.	

Vast	contactpersoon
Nieuwe leden vinden het vaak prettig als zij een vast contactpersoon hebben aan wie zij hun 

vragen kunnen stellen of die hen op weg helpt het werk uit te voeren. Dit kan gewoon een 

ervaren collega uit de Wmo-raad zijn en dit hoeft bijvoorbeeld niet altijd de voorzitter te 

zijn. De contactpersoon ondersteunt (indien nodig) het nieuwe lid in het werk bijvoorbeeld 

door samen even de vergaderingen voor te bereiden, de achtergrond van een beleidsstuk 

te schetsen en vragen te beantwoorden. Maar de contactpersoon houdt ook in de gaten of 

de werkzaamheden nog voldoende aansluiten bij de verwachtingen van het Wmo-raadslid. 

Af en toe even vragen hoe het gaat, of iemand nog iets nodig heeft of iets wil weten, is een 

belangrijke voorwaarde om als nieuw Wmo-raadslid snel volwaardig mee te kunnen doen in 

de groep. 

Helder	takenpakket
Zorg voor een helder takenpakket. Dit doet u door het takenpakket bij aanvang beperkt in te 

vullen en het af te stemmen met de nieuwe vrijwilliger. Hierdoor voorkomt u ook dat mensen 

worden afgeschrikt door de hoeveelheid werk. Na de inwerkperiode kan het definitieve 

takenpakket worden samengesteld. Op dat moment heeft het Wmo-raadslid namelijk vaak 

een beter beeld van wat het werk inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. 

Let	op	de	werklast	van	de	Wmo-raad	

De	Wmo-raad	in	Apeldoorn	heeft	een	onafhankelijke	voorzitter	en	een	dagelijks	

bestuur.	De	verschillende	raadsleden	zijn	verdeeld	over	drie	werkgroepen:	een	

werkgroep	Informele	zorg,	een	werkgroep	Formele	zorg	en	een	werkgroep	Wonen,	

Leefomgeving	en	Mobiliteit.	Iedere	werkgroep	heeft	een	eigen	woordvoerder.	Deze	

woordvoerders	bepalen	samen	met	het	dagelijks	bestuur	de	vragen	en	taken	die	

door	de	Wmo-raad	worden	opgepakt.	Door	kritisch	te	kijken	naar	de	taken	en	

adviesvragen,	wordt	overbelasting	van	de	individuele	Wmo-raadsleden	voorkomen.	
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Stap	3:	Belonen	op	maat

Bij belonen denken veel mensen aan geldelijke beloning. Zaken 

als verzekering en onkostenvergoeding horen zeker op orde en 

duidelijk te zijn, maar het belonen van de inzet van vrijwilligers 

is veel breder. Beloning van vrijwilligers vindt vooral plaats in de 

vorm van waardering en erkenning van hun inzet. Organisaties 

die de inzet van hun vrijwilligers serieus nemen, laten regelmatig 

hun waardering blijken. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden, 

maar ook door af en toe een borrel of uitje te organiseren. 

Het zijn simpel te organiseren zaken, maar cruciaal voor de 

gevoelde erkenning en waardering bij de Wmo-raadsleden. Deze 

kleine uitingen van waardering dragen ertoe bij dat de Wmo-

raadsleden voldoening putten uit hun werk. 

Passende	beloning
Sluit in de manier van beloning aan op de behoeften van de 

vrijwilligers. Niet alle Wmo-raadsleden hebben namelijk dezelfde behoeften. Inventariseer 

daarom vooraf wat een Wmo-raadslid uit zijn inzet wil halen en help hem deze doelen 

te bereiken. Dit is de beste manier van belonen. Een passende wijze van beloning kan 

bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het volgen van scholing zijn, of het geven van referenties ten 

behoeve van een baan. 

Passende beloning hoeft niet altijd veel geld te kosten. Veel Wmo-raadsleden worden 

bijvoorbeeld als raadslid actief omdat zij dit als een erkenning van hun kennis en ervaring zien 

en omdat het hun de mogelijkheid biedt invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. 

Een passende beloning voor hun inzet is bijvoorbeeld dat deze kennis en ervaring door de 

gemeente wordt erkend. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat Wmo-raadsleden regelmatig 

overleg en persoonlijk contact met de wethouders ook als beloning ervaren. 

Persoonlijke	aandacht
Onderschat niet de persoonlijke kant van waardering als belangrijke stimulans voor de 

betrokkenheid van Wmo-raadsleden. Een verjaardagskaart, een belletje of bloemetje bij 

ziekte, verlies of belangrijke momenten in het leven symboliseren de aandacht voor de 

persoon achter de vrijwilliger en zijn allemaal voorbeelden van waardering en beloning. 

Evenals het samen vieren van successen.

Een andere manier van waardering en beloning is het organiseren van gezamenlijke 

activiteiten. Een jaarlijks etentje met de Wmo-raadsleden, een gezamenlijk uitje naar musea, 

theater of ander evenement is niet alleen belangrijk als uiting van waardering, maar verstrekt 
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ook de onderlinge band tussen Wmo-raadsleden. Met deze activiteiten wordt er een gevoel 

van gezamenlijkheid gecreëerd die ook weer van meerwaarde is voor het werk binnen de 

Wmo-raad. Spreek in ieder geval af wie binnen de Wmo-raad verantwoordelijk is voor het 

‘belonen’. Op deze manier wordt de beloning meer gestructureerd vorm gegeven. 

Het	nuttige	met	het	aangename	verenigd	

De	gemeente	Teylingen	en	het	Wmo-platform	Teylingen	erkennen	en	waarderen	

de	inzet	en	kennis	van	hun	platformleden	op	een	bijzonder	constructieve	manier.	

Zij	hebben	samen	een	bijeenkomst	georganiseerd	waarin	het	werk	gecombineerd	

is	met	plezier.	Met	de	wethouder,	de	beleidsambtenaren,	de	huidige	platformleden	

maar	ook	de	vertrekkende	en	nieuwe	platformleden	is	eerst	de	gang	van	zaken	

binnen	het	platform	geëvalueerd.	Vervolgens	is	op	basis	van	deze	evaluatie	

gebrainstormd	over	de	nieuwe	ambitie	van	het	Wmo-platform	en	wat	er	nodig	

is	om	deze	nieuwe	ambitie	te	kunnen	realiseren.	Op	deze	manier	is	dankbaar	

gebruikgemaakt	van	de	kennis,	ervaring	en	inzichten	van	de	zittende	platformleden	

maar	ook	van	de	vertrekkende	en	nieuwe	platformleden.	Als	afsluiting	van	

de	bijeenkomst	heeft	de	wethouder	namens	de	gemeente	zijn	waardering	

uitgesproken	voor	het	werk	van	het	Wmo-platform.	Met	een	dankwoord,	attentie	en	

etentje	is	er	afscheid	genomen	van	de	vertrekkende	platformleden.	Zo	combineert	

Teylingen	het	evalueren	van	het	functioneren	van	het	platform	met	het	waarderen	

van	de	inzet	van	Wmo-raadsleden.	

Stap	4:	Behouden	van	Wmo-raadsleden

Een nieuw lid binnenhalen is één ding, een Wmo-raadslid behouden is iets anders. Aandacht 

voor de motivatie van mensen, voor de werklast en voor persoonlijke ontwikkeling zijn 

belangrijke aandachtsgebieden in het behouden van Wmo-raadsleden. Daarnaast vinden 

vrijwilligers inspraak in de organisatie en in het werk belangrijk en zorgen nieuwe uitdagingen 

en flexibele mogelijkheden ervoor dat het werk aantrekkelijk voor hen blijft.

Managen	van	motivatie
Het behouden van Wmo-raadsleden is het managen van motivatie, want motivaties kunnen 

verschuiven. Het kan zijn dat ‘loont’ of ‘juist’ in het begin de bepalende motivatie is, maar 

dat door het deelnemen aan de Wmo-raad en de groepssfeer de motivatie ‘leuk’ veel sterker 

wordt (zie voor de verschillende drijfveren de paragraaf ‘Sluit in de werving aan bij de 

motivatie van de raadsleden’ bij stap 1). Goed aansluiten bij de motivatie van Wmo-raadsleden 

is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van actieve mensen binnen de Wmo-raad. 

Het ene lid is tevreden als hij precies weet wat er van hem verwacht wordt en verder zijn 
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eigen gang kan gaan. Het andere lid zoekt uitdaging en is snel 

uitgekeken op het steeds herhalen van dezelfde activiteit. Een 

gevarieerd aanbod van taken, persoonlijke aandacht, uitdaging 

en gericht inspelen op de wensen van Wmo-raadsleden houdt 

hen betrokken en gemotiveerd voor het werk. 

Regelmatige	tevredenheidstoets
Voer regelmatig een tevredenheidstoets uit. Ook Wmo-

raadsleden die al langer actief zijn binnen de Wmo-raad kunnen 

behoefte hebben aan wat meer begeleiding of aandacht voor 

hun werksituatie. Soms verandert de persoonlijke situatie van 

een lid, waardoor hij meer of minder tijd heeft om aan de 

activiteiten te besteden. Misschien is iemand uitgekeken op het 

thema waar hij oorspronkelijk voor bij de Wmo-raad kwam, en 

wil hij wel eens een nieuwe uitdaging of een nieuw werkveld 

verkennen. Ook nieuwe ontwikkelingen van buitenaf, zoals 

de decentralisaties of de kanteling binnen de Wmo, kunnen 

aanleiding zijn om te bekijken welke nieuwe kennis en dus  

deskundigheidsbevordering er nodig is. 

Aandacht	voor	het	collectief	functioneren
Ook voor het groepsproces en de werksfeer is het goed om regelmatig stil te staan bij de 

werkwijze en het collectief functioneren van Wmo-raadsleden. Bijvoorbeeld door middel van 

een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst. Heeft iedereen nog het gevoel dat de Wmo-raad aandacht 

schenkt aan de goede thema’s? Kan iedereen zich nog vinden in de visie, ambitie en rollen 

van de Wmo-raad en de invulling van zijn eigen rol en taken? Klopt de balans nog tussen de 

hoeveelheid taken en de tijd en energie die de Wmo-raad in zijn raadswerk wil en kan steken? 

Ook op deze manier zorgt de Wmo-raad ervoor dat mensen voldoening uit het werk blijven 

putten. Mensen die rondlopen met het idee dat ze niet gehoord of gezien worden, verliezen 

hun motivatie en hun binding met de Wmo-raad en kunnen zo ongewild buiten beeld raken. 

Wmo-raad	Duiven

De	Wmo-raad	Duiven	houdt	ieder	jaar	een	evaluatie	over	het	functioneren	van	

de	raad.	Hierbij	worden	de	resultaten	van	het	afgelopen	jaar	besproken;	wat	is	er	

bereikt	en	welke	rol	heeft	de	Wmo-raad	gehad	binnen	de	gemeente?	Dit	is	ook	het	

moment	waarop	gezamenlijk	wordt	geëvalueerd	of	iedereen	goed	functioneert	en	

tevreden	is	over	zijn	werk	en	taken.	
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Stap	5:	Beëindigen	van	relatie

Er komt een moment dat de relatie tussen het lid en de Wmo-raad wordt beëindigd. Soms 

op eigen initiatief van het raadslid, soms op initiatief van de Wmo-raad. Het beëindigen 

van de relatie is de laatste maar zeer belangrijke stap in vrijwilligersmanagement. Door 

de relatie netjes af te sluiten en afscheid te nemen, zorgt de Wmo-raad ervoor dat het lid 

ook als hij gestopt is met lof over de Wmo-raad blijft spreken. Geen betere reclame dan 

mond-tot-mondreclame. 

Exitgesprek
Vergeet niet een exitgesprek met het vertrekkende lid te voeren. Hij heeft een schat aan 

belangrijke informatie en ervaring, die ook voor zittende en nieuwe Wmo-raadsleden van 

belang is. Een exitgesprek waarin u de inzet en ervaringen van het Wmo-raadslid evalueert, 

levert u zeer waardevolle informatie op. Vraag daarom altijd naar de redenen waarom 

mensen willen stoppen, en welke verbetersuggesties zij hebben voor het werk en/of de 

Wmo-raad. U krijgt hierdoor niet alleen beter zicht op wat eventueel verbeterd kan worden, 

maar ook wat goed verloopt. Met deze informatie kunt u het vrijwilligersmanagement verder 

doorontwikkelen en beter verwachtingsmanagement voeren voor nieuwe Wmo-raadsleden. 

Daarnaast biedt een exitgesprek de mogelijkheid om een laatste check uit te voeren of 

alles goed is afgesloten en overgedragen. U wilt natuurlijk voorkomen dat zaken niet zijn 

overgedragen of dat de Wmo-raad na enkele weken een onaangename verrassing te wachten 

staat. Bespreek ook met het vertrekkende Wmo-raadslid hoe hij afscheid van het werk wil 

nemen. Wil hij een officieel afscheid, bijvoorbeeld met de wethouder om het Wmo-raadslid 

voor zijn inzet te bedanken? Of heeft hij meer behoefte aan informeel afscheid met zijn 

collega-raadsleden van de Wmo-raad? Een passend afscheid is een mooie blijk van waardering 

voor de inzet van mensen. 

Veelzijdige	betrokkenheid	creëren
Afscheid nemen betekent niet dat het vertrekkende Wmo-raadslid op geen enkele manier 

betrokken wil blijven. Er zijn immers verschillende manieren waarop mensen actief kunnen 

zijn voor de Wmo-raad. Bijvoorbeeld als ambassadeur, als extern adviseur of als lid van een 

werkgroep. Als de Wmo-raad iemand graag wil behouden, is het goed om te vragen of hij 

nog betrokken wil blijven bij de Wmo-raad en op welke manier hij dat zelf graag zou willen. 

Uiteraard is het daarna niet de bedoeling dat men dagelijks nog de deur bij elkaar plat loopt. 

Maar op incidentele basis zijn mensen vaak nog wel bereid om zich voor de goede zaak in 

te zetten. Door het nadrukkelijk te bespreken, zet u de deur van de Wmo-raad op een kier, 

waardoor het voor de vertrekkende persoon gemakkelijk is om zich incidenteel in te zetten of 

terug te keren.
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4. Evaluatie 

Het is aan te raden om de nieuwe werkwijze in vrijwilligers-

management na ongeveer een jaar te evalueren. Dat levert u 

waardevolle informatie op, op basis waarvan u verbeteringen 

in de uitvoering van vrijwilligersmanagement kunt doorvoeren. 

Vergeet niet ook de gemeente in deze evaluatie te betrekken.

De kwaliteitscirkel�van�Deming is een handig hulpmiddel om de 

evaluatie vorm te geven. Deze gaat uit van het principe dat er 

telkens vier stappen worden gezet. Wanneer deze stappen elkaar 

in een cirkel opvolgen, blijft kwaliteitsverbetering voortdurend 

onder de aandacht en wordt het vrijwilligersmanagement verder 

doorontwikkeld. 

     
Plan

Act Check

Do
Plan: maak (verbeter)plannen en 

formuleer doelstellingen

Do: voer de plannen uit en monitor 

de doelstellingen

Check: meet het resultaat en toets deze 

aan vastgestelde doelstellingen

Act: stuur plannen bij aan de hand 

van resultaten bij Check

Kwaliteitscirkel�van�Deming

In de evaluatie kunnen de volgende punten aan de orde komen:

*	 Inventarisatie van de bestaande situatie:

*	Hoeveel Wmo-raadsleden zijn er werkzaam?

*	Welke taken vervullen zij?

*	Welke vacatures/taken zijn moeilijk in te vullen?

*	Hoeveel nieuwe mensen zijn er bijgekomen en hoeveel mensen hebben er  

afscheid genomen?

1.	Inleiding	 4

2.	Visie,	ambitie	en	rollen	 6

3.	Vrijwilligersmanagement	 9

Stap	1:	Binnenhalen	 11

Stap	2:	Begeleiden	 15

Stap	3:	Belonen	 17

Stap	4:	Behouden	 18

Stap	5:	Beëindigen	 20

4.	Evaluatie	 21
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*	Effectmeting: 

*	Wat vinden de Wmo-raadsleden van het werk / de samenstelling / de competenties van de 

Wmo-raad?

*	Wat is de mening van de gemeente over deze drie punten?

*	Wat vinden de Wmo-raadsleden van hun taken en de werkomstandigheden?

*	Hoe tevreden zijn de Wmo-raadsleden over de onderlinge samenwerking in de 

Wmo-raad?

*	Hoe tevreden zijn de Wmo-raadsleden over het contact en de relatie met de gemeente?

*	Welke verbetersuggesties hebben zij?

Deze punten kunnen in een individueel gesprek met de Wmo-raadsleden, de beleids-

medewerker, het college en/of de gemeenteraad worden geïnventariseerd. Maar er kan ook 

voor worden gekozen om een evaluatieformulier per mail of post te verspreiden. Of om een 

gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.
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Bijlage 1
Het Vrijwilligerskwadrant

Om te kijken welke type vrijwilliger nu vooral binnen de Wmo-raad vertegenwoordigd is, kunt 

u gebruikmaken van Het Vrijwilligerskwadrant.

Uitdaging

Vrijwilligerswerk	biedt	
mogelijkheden

Ego	gericht

Zelfbevestiging
Bekwaamheid

Veiligheid

Vrijwilligerswerk	is	een	
doel	op	zich	en	biedt	
zekerheid

Omgevingsgericht

Aanpassen
Acceptatie

Ondernemer

Regelaar Dienstverlener

Stimulator

Het�Vrijwilligerskwadrant�met�vier�typen�vrijwilligers

Er zijn grofweg vier typen vrijwilligers. Bij een individuele vrijwilliger is vaak een combinatie 

van verschillende typen herkenbaar: 

1. Ondernemers (zelf/uitdaging) zien vrijwilligerswerk als een uitdaging en een manier om 

zichzelf te ontwikkelen. Zij zijn meer gericht op zelfbevestiging dan op acceptatie door 

anderen. Zij hebben een actieve en initiatiefrijke houding. Specifieke kwaliteiten zijn: 

ambitieus, overtuigingskracht, zelfverzekerd, organisatietalent, initiatiefrijk, zelfstandig, 

avontuurlijk, inventief.

2. Stimulatoren (omgeving/uitdaging) zien vrijwilligerswerk eveneens als een omgeving vol 

kansen, maar daarbij hebben zij behoefte aan acceptatie en erkenning van hun omgeving. 

Specifieke kwaliteiten zijn: energiek, vermogen goed te luisteren, bemiddelaar, tactvol, 

flexibel, inlevingsvermogen, inspirerend, vermogen aan te sturen, vermogen te begeleiden.

3. Dienstverleners (omgeving/veiligheid) zoeken in hun vrijwilligerswerk rust en zekerheid. 

Evenals stimulatoren zijn ze gericht op sociale acceptatie. Zorg voor anderen en waardering 
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zijn voor hen van belang. Specifieke kwaliteiten zijn: bescheiden, praktisch, behulpzaam, 

rustig, zorgzaam, doelgericht, trouw, inlevingsvermogen.

4. Regelaars (zelf/veiligheid) zoeken, net als dienstverleners, rust en zekerheid in 

hun vrijwilligerswerk. Zij zijn erg betrokken bij de organisatie en trekken graag 

verantwoordelijkheid en controle naar zich toe, waarbij zij meer gericht zijn op zichzelf, 

dan op de sociale omgeving. Specifieke kwaliteiten zijn: ordelijk, oplettend, gedisciplineerd, 

bedachtzaam, serieus, zorgvuldig, toegewijd, zelfstandig.

In de werkbijeenkomsten met Wmo-raden en gemeenten kwam naar voren dat Wmo-raden 

veelal regelaars en dienstverleners aantrekken. Gezien de ambitie en nieuwe rol(len) van 

Wmo-raden, zijn zij echter meer op zoek zijn naar het type ondernemer of stimulator. 

Meer	weten?

Meer	informatie	over	Het	Vrijwilligerskwadrant	vindt	u	in	de	e-learningmodule	

Vinden en binden van vrijwilligers	die	gratis	te	volgen	is	via	

www.vrijwilligerswerkacademie.nl.	Hier	vindt	u	ook	de	vragenlijst	die	u	kunt	

gebruiken	om	de	verschillende	typen	vrijwilligers	binnen	de	Wmo-raad	in	kaart	te	

brengen	(in	de	rubriek	‘Meer	lezen’	onder	‘Vrijwilligersmanagement’).

http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl
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Bijlage 2 De Wervingscirkel

In deze bijlage ziet u hoe u het instrument De Wervingscirkel kunt inzetten voor 

vrijwilligersmanagement in uw Wmo-raad. We lichten de stappen toe met concrete 

voorbeelden. In De Wervingscirkel doorloopt u zes stappen: doel, doelgroep, unique selling 

points (USP’s oftewel unieke verkooppunten), boodschap, middel/activiteit en organisatie. 

De�Wervingscirkel

Stap	1:	Doel
Start de werving met uw doelbepaling: Wie hebt u nodig om de taken goed uitgevoerd te 

krijgen in combinatie met uw nieuwe ambitie en rollen? Als het goed is, hebt u de taken 

waarvoor u mensen wilt werven reeds beschreven. Dit is de eerste stap om te bepalen wat het�

doel is van de werving. Beschrijf vervolgens wat de gewenste situatie is. Welk doel hebt u voor 

ogen? Hoeveel mensen wilt u bijvoorbeeld werven? Om succesvol te kunnen werven, is het 

belangrijk om het doel van de werving precies vast te stellen. Het doel bepaalt namelijk hoe 

de volgende stappen worden ingevuld.

Hoe gaat 
u het 
organiseren?

Welke weg 
volgt u?

Wat wilt u 
bereiken?

Wat zijn 
uw unieke
punten?

Wat en hoe 
wilt u het 
vertellen?

Wie wilt 
u bereiken?

De Wervingscirkel
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Voorbeeld

De	Wmo-raad	zoekt	één	nieuw	lid,	ondernemend	en	creatief	van	aard	die	de	pr	en	

communicatie	vanuit	de	Wmo-raad	kan	verbeteren	en	het	werk	van	de	Wmo-raad	

lokaal	beter	zichtbaar	kan	maken.

Stap	2:	Doelgroep
Wat voor vrijwilliger zoekt u? Denk daarbij aan leeftijd, opleiding, sekse of type vrijwilliger. 

En wat moet hij kunnen? Aan welke kwaliteiten, kennis, ervaring en beschikbaarheid denkt 

u? Ga in deze stap ook na of u eventueel nieuwe bronnen van vrijwilligers wilt aanboren, 

bijvoorbeeld jongeren of allochtonen. Dit bepaalt namelijk ook hoe de volgende stappen het 

beste ingevuld kunnen worden. Overigens is werven op doelgroep niet zinvol als organisatie 

en taken niet toegesneden zijn op deze doelgroep. De kans dat u deze vrijwilligers vindt en 

aan uw Wmo-raad weten te binden, is dan erg klein omdat zij zich niet op een manier kunnen 

inzetten die aansluit bij hun wensen, behoeften of motivaties. 

  

Voorbeeld

De	Wmo-raad	zoekt	één	nieuw	lid,	liefst	vrouwelijk,	in	de	leeftijd	van	30-50	jaar	

die	ondernemend,	creatief	en	zakelijk	van	aard	is.	Naast	kwaliteiten	als	een	brede	

maatschappelijke	betrokkenheid,	een	lokaal	maatschappelijk	netwerk,	in	staat	zijn	

signalen	te	vertalen	en	het	algemeen	belang	in	ogenschouw	te	nemen	is	de	Wmo-

raad	bij	kandidaten	op	zoek	naar	specifieke	kennis	en	ervaring	op	het	terrein	van	pr	

en	communicatie.	De	gevraagde	tijdsinvestering	is	ongeveer	een	dag	per	maand	en	

is	flexibel	in	te	delen.	Wel	wordt	er	van	het	nieuwe	raadslid	verwacht	actief	deel	te	

nemen	aan	de	vergaderingen	die	één	keer	per	maand	plaatsvinden.	

Stap	3:	Unique	selling	points	(USP’s)
Bepaal wat de unieke verkooppunten van uw Wmo-raad zijn. Er zijn voor burgers talloze 

mogelijkheden om als vrijwilliger in de gemeente aan de slag te gaan. En de Wmo-raad vist in 

een vijver waar ook alle andere organisaties hun vrijwilligers proberen te vangen. Daarom is 

het belangrijk om in een vacaturetekst de nadruk te leggen op de unieke punten van de Wmo-

raad. Kijk hiervoor naar de antwoorden die u kunt geven op de vraag ‘Wat heeft uw Wmo-raad 

eigenlijk te bieden?’. En bepaal vervolgens waar uw raad zich mee onderscheidt van de rest en 

voor welk type vrijwilliger dat interessant is. De USP’s kunnen namelijk per doelgroep verschillen. 

Voor jongeren gelden bijvoorbeeld andere unieke verkooppunten dan voor oudere vrijwilligers. 

Als een Wmo-raad als doel heeft meer jongeren te werven, maar de geformuleerde USP’s niet 

aansluiten bij hetgeen jongeren aanspreekt, is het zaak de USP’s anders te formuleren.
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Voorbeeld

Onze	USP’s	zijn:	

*	 Invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid 

*	Uitdagende functie met veel mogelijkheden om het werk naar eigen inzicht uit te 

voeren

*	Kennis en ervaring inzetten voor de lokale samenleving 

*	Pr en communicatie voor de Wmo-raad vanaf de start opbouwen

*	Lokaal netwerk verbreden

Stap	4:	Boodschap
Ga aan de slag en formuleer een aansprekende wervingsboodschap. Verplaats u hiervoor in 

het nieuwe Wmo-raadslid dat u zoekt en formuleer wat u hem te bieden hebt. Houd bij het 

formuleren van de boodschap rekening met wat de vastgestelde doelgroep aanspreekt. Denk 

bijvoorbeeld aan woordkeus, taalgebruik, motivaties, normen en waarden en interesses. De 

wervingsboodschap is de basis voor de vacaturetekst. Om de aandacht vast te houden, is een 

pakkende titel belangrijk.

Voorbeeld

*	Bent u ondernemend van aard en maatschappelijk betrokken? Word Wmo-raadslid.

*	Weet u wat onze gemeente nodig heeft? Zet uw kennis en ervaring in en word lid 

van onze Wmo-raad! 

*	Springplank naar een politieke carrière, kom bij ons werken!

*	Ben jij de creatieveling die de pr & communicatie van onze Wmo-raad wil 

vormgeven?

*	Wil jij je zakelijke kennis en ervaring inzetten voor de Roermondse samenleving? 

Beschrijf vervolgens kort en aantrekkelijk wat het werk van de Wmo-raad inhoudt, wat de 

Wmo-raad te bieden heeft en wat de raad verwacht van het nieuwe raadslid. Geef ook aan 

waar geïnteresseerde kandidaten meer informatie kunnen vinden. Aanvullende informatie 

zoals de volledige vacaturetekst, het profiel en meer informatie over de procedure, kunnen 

beter elders op de website worden geplaatst in plaats van alles in één keer te willen 

communiceren. 
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Voorbeeld	vacaturetekst

Bent	u	op	zoek	naar:

*	Een leidinggevende taak

*	Een manier om uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen

*	Werk waarin u uw kennis en ervaring kunt inzetten voor verbetering van  

gemeentelijk beleid? 

Wij	bieden	u	een	interessante	voorzittersfunctie	aan	bij	Wmo-raad	Roermond.	

De	Wmo-raad	adviseert	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	over	

de	verschillende	thema’s	en	beleidsvelden	van	de	Wet	maatschappelijke	

ondersteuning	(Wmo).	Dit	doet	de	Wmo-raad	o.a.	door	tijdig	knelpunten	in	de	

lokale	samenleving	te	signaleren,	contacten	te	onderhouden	met	burgers	en	

organisaties	en	actief	mee	te	denken	in	de	voorbereiding	van	gemeentelijk	beleid.	

Taken	zijn	o.a.:

*	Leiding geven aan de vergaderingen 

*	Het peilen en stroomlijnen van meningen en visies op beleidsontwikkelingen 

*	Het coördineren van advisering aan de gemeente

*	Het vertegenwoordigen van de Wmo-raad 

*	Het opbouwen en onderhouden van het netwerk

U	kunt	uw	tijd	flexibel	indelen	en	gemaakte	onkosten	worden	vergoed.	

Hebt	u	interesse?	Neem	dan	contact	op	met	…,	vervangend	voorzitter,	via:	…

Stap	5:	Middel/activiteit
In stap 5 bepaalt u de manier waarop u ervoor gaat zorgen dat de boodschap bij de juiste 

potentiële vrijwilligers terechtkomt. Welk middel gaat u bijvoorbeeld inzetten (bijvoorbeeld 

persoonlijke werving, website, posters, folders of stickers) en welke activiteiten gaat u 

concreet ondernemen? 

Zeker wanneer nieuwe doelgroepen of andere typen vrijwilligers en competenties gewenst 

zijn binnen de Wmo-raad, is het raadzaam om goed na te denken over hoe de werving dan het 

beste kan worden uitgevoerd. Waar vindt u bijvoorbeeld de groepen die nu nog onvoldoende 

vertegenwoordigd zijn, zoals jongeren, of mensen met een beperking? Hoe bereikt u die 

ervaren voorzitter, die de competenties en kwaliteiten heeft om effectief vergaderingen te 

leiden, het proces te bewaken en iedereen binnen de raad gemotiveerd en betrokken te 

houden? Denk hierbij ook buiten de gebaande wegen. Bedenk wat de gewenste doelgroep 

leest, hoort, raakt en interesseert en waar u die kunt bereiken. Daardoor zorgt u ervoor dat de 
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boodschap ook daadwerkelijk bij de doelgroep aankomt. Bijvoorbeeld via:

Onderwijsinstelling 

*	Winkelcentrum

*	Wachtkamer tandarts

*	Rotary Club

*	Jongeondernemersvereniging

*	Sportvereniging

*	Studentenvereniging

*	Huis-aan-huisbladen

Veel Wmo-raden werven hun nieuwe leden via een oproep op de gemeentelijke website, 

de lokale stadsbladen en via een eigen website. Hiermee bereiken ze op een snelle manier 

de mensen in buurt en wijk die geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke ontwikkelingen, 

die actief volgen wat er in de gemeente gebeurt. Maar op het moment dat er nieuwe of 

andere doelgroepen geworven moeten worden, zijn deze geijkte ingangen een stuk minder 

bruikbaar. Jongeren bereikt u sneller via het jongerencentrum, de school of de lokale radio 

dan via de gemeentelijke website. Handige ondernemers en netwerkers zijn eerder via 

LinkedIn en andere sociale media te bereiken. 

Voorbeeld

Een	vrouwelijk	raadslid	in	de	leeftijd	van	30-50	jaar	die	ondernemend,	creatief	en	

zakelijk	van	aard	is	en	ook	nog	kennis	en	ervaring	heeft	op	het	terrein	van	pr	&	

communicatie,	bereikt	u	waarschijnlijk	het	best	door	persoonlijke	werving.	Bronnen	

waar	u	kandidaten	kunt	vinden	zijn	bijvoorbeeld	de	jongeondernemersvereniging,	

Lions	Clubs,	lokale	communicatiebureaus,	sportverenigingen,	buurtverenigingen	en	

basisscholen.	

Hoe	actief	maakt	u	eigenlijk	gebruik	van	sociale	media?	Wellicht	is	een	oproep	via	

LinkedIn	mogelijk.

Denk bij te ondernemen activiteiten breder dan alleen aan het verspreiden van advertenties. 

Een actie kan bijvoorbeeld ook zijn dat u voor de specifieke doelgroep die u wilt werven gaat 

werken aan uw imago en identiteit. Bijvoorbeeld ten aanzien van jongeren of allochtonen. 

Hebben zij wel een goed beeld van uw Wmo-raad? Weten zij wat het werk van de Wmo-raad 

inhoudt en wat zij van het vrijwilligerswerk kunnen verwachten? 
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Stap	6:	Organisatie
Als u alle voorafgaande stappen hebt doorlopen, kunt u aan de slag met het organiseren van 

de werving. Daarbij maakt u een tijd- en kostenplanning, en bepaalt u hoe de taken worden 

verdeeld. Het is aan te raden de taken over meerdere mensen te verdelen en gezamenlijk de 

werving vorm te geven. 

Bij het doorlopen van De Wervingscirkel is dit het moment waarop u ook expliciet stilstaat bij 

de praktische haalbaarheid van uw plannen en de investeringen die gedaan moeten worden 

om de ideeën te realiseren. Als u ziet dat u met de organisatie uw doel niet zult behalen, stel 

dan uw wervingsactie bij door bijvoorbeeld uw doel of organisatie aan te passen. Daarnaast 

is het goed om voordat u met de werving van vrijwilligers aan de slag gaat, te weten wat 

het budget is, en met welke voorwaarden u rekening moet houden. Stem bijvoorbeeld ook 

even met de gemeente af wie wat in de organisatie op zich neemt. Wellicht kunt u in kosten 

besparen door gebruik te maken van de aanwezige diensten van de gemeente. 

Meer	weten?

De	gratis	e-learningmodule	Vrijwilligers vinden en binden	op	

www.vrijwilligerswerkacademie.nl	helpt	u	de	wervingscirkel	concreet	toe	te	

passen.	U	bekijkt	online	een	video	en	beantwoordt	interactieve	vragen	waarmee	

u	direct	feedback	krijgt	op	de	gemaakte	keuzes.	Naast	het	toepassen	van	De	

Wervingscirkel,	leert	u	ook	de	verschillende	beweegredenen	van	vrijwilligers	

herkennen	en	hoe	u	daarop	in	de	werving	en	begeleiding	kunt	inspelen.	De	gegeven	

antwoorden	worden	verwerkt	in	een	persoonlijk	actieplan,	zodat	u	ook	direct	een	

plan	van	aanpak	hebt	om	het	vinden	en	binden	van	vrijwilligers	in	de	praktijk	toe	te	

passen.	

http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl
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Bijlage 3
Begeleiding typen vrijwilligers

De wensen en behoeften van vrijwilligers verschillen per type. In onderstaande tabel kunt u 

lezen hoe u daar in de begeleiding op kunt inspelen. We gaan daarbij uit van de vier typen die 

ook in Het Vrijwilligerskwadrant zijn onderscheiden (zie bijlage 1). Houd er rekening mee dat 

bij individuele vrijwilligers vaak een combinatie van verschillende typen herkenbaar is. 

Ondernemers

*	Een uitdagende functie bieden

*	Aanspreken op ondernemingszin 

*	Doorgroeimogelijkheden bieden 

*	Ruimte laten om te netwerken

*	Nieuwe dingen laten ontwikkelen

*	Training, publieke erkenning

Stimulatoren

*	Een beginnersfunctie bieden

*	Doorgroeimogelijkheden bieden

*	Ondersteunen

*	Ervaring en expertise erkennen

*	Ruimte geven voor overleg en  

sociaal contact

*	Certificaat, coaching

Regelaars

*	Een overkoepelende functie geven

*	 Informeren en betrekken

*	Beslissingsbevoegdheid geven

*	Veel taken bij hen neerleggen

*	Procedures/regels vastleggen en 

communiceren

*	Regelmatig waardering uiten

Dienstverleners

*	Een vaststaande functie geven

*	Niet te veel verantwoordelijkheid 

geven

*	Een plek in de luwte geven

*	Afgebakend takenpakket geven

*	Ruimte geven voor sociale contacten

*	Regelmatig waardering uiten

Begeleidingsmogelijkheden�van�vrijwilligers,�op�basis�van�hun�behoeften�en�wensen





MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie 

is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.



Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er binnen die raden 

nog weinig aandacht voor vrijwilligersmanagement. Dat is een gemiste kans, 

omdat vrijwilligersmanagement er juist voor zorgt dat de Wmo-raad over de 

juiste mensen beschikt en het werk naar behoren kan uitvoeren. Nu en in de 

toekomst.

Om Wmo-raden te ondersteunen bij vrijwilligersmanagement, heeft MOVISIE 

deze handleiding opgesteld. U kunt erin lezen wat vrijwilligersmanagement 

binnen Wmo-raden inhoudt en hoe u ermee aan de slag kunt. 

Deze brochure behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma 

Cliëntenparticipatie van MOVISIE.
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