Wat werkt bij

Het stimuleren van vrijwillige inzet
en actief burgerschap
Vrijwilligers en actieve burgers zijn nodig bij het bereiken van een lokaal of maatschappelijk doel. Of mensen zich vrijwillig
willen inzetten, hangt samen met de factoren: kunnen (capaciteit), willen (motivatie) en gevraagd worden (mogen). Vanuit
een vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief moet men oog hebben voor meerdere elementen
zoals iemands vaardigheden en interesses, maar ook de mate van verbondenheid of
het zich thuis voelen. Allen zijn van belang bij het aantrekken en of vasthouden van
(nieuwe) vrijwilligers. In deze infographic geven we de factoren en werkzame
De begrippen
elementen weer die vrijwillige inzet en actief burgerschap stimuleren.
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Factoren die van belang zijn voor mensen om zich als
vrijwilliger of actief burger in te zetten.

Werkzame elementen voor organisaties en burgernitiatieven
kunnen verbonden zijn aan meerdere factoren.
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Modellen voor methodisch werken
voor professionals
Wat kunnen professionals doen om actief burgerschap en vrijwillige inzet te bevorderen?

ACTIE-model:
helpt professionals balans
te vinden tussen stimuleren,
faciliteren en coproduceren

ABCD methode:
biedt een wijkaanpak (van
binnenuit) voor sociaaleconomisch zwakkere wijken

ACLR model:
bevordert inclusieve
burgerparticipatie in
kwetsbare buurten

