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Bloeiende lokale vrijwilligersorganisaties die een actieve rol vervullen in de  
lokale samenleving ten behoeve van burgers, klanten, leden en vrijwilligers.  
Dát is de ambitie van Kracht Lokaal. Daarom wil Kracht Lokaal lokale vrijwilligers- 
organisaties versterken. We doen dit door de verbetering en vergroting van de 
ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties.

Ondersteuners vormen de schakel 
In de aanpak van Kracht Lokaal vormen de ondersteuners de schakel voor sterke 
lokale vrijwilligersorganisaties. Speerpunten in de aanpak zijn:

de verbetering van de •	 bekendheid van de ondersteuningsmogelijkheden: lokale 
vrijwilligersorganisaties weten dat er ondersteuning is;
de verbetering van de •	 toegang tot ondersteuningsmogelijkheden: lokale vrijwil-
ligersorganisaties weten de juiste ingang te vinden voor het stellen van hun vraag;
de •	 uitbreiding van ondersteuningsaanbod en het op maat aanbieden ervan, met 
name in de vorm van advisering, coaching en begeleiding;
het stimuleren van de •	 samenwerking en uitwisseling tussen ondersteuners zodat 
zij kunnen leren van elkaar.

Steunpunten, centrales en andere partners
Steunpunten vrijwilligerswerk en vrijwilligerscentrales zijn de natuurlijke partner van 
lokale vrijwilligersorganisaties. Als geen ander zijn zij in staat om een cruciale rol te 
spelen bij het verwezenlijken van bovenstaande speerpunten. Kracht Lokaal richt 
zich daarom op deze ondersteuners. Maar Kracht Lokaal wil ook de verbinding 
leggen met andere ondersteuners, zoals de Centra voor Maatschappelijke Ontwik-
keling, de SESAM Academie, het NECP, volksuniversiteiten en ondersteuners binnen 
landelijke vrijwilligersorganisaties. Samen kunnen we meer dan alleen!

Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de 

lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst 

met succes te vervullen zijn professionalisering, 

ondernemerschap en flexibilisering nodig. Te meer omdat 

gemeentes, samenwerkingspartners en vrijwilligers steeds 

hogere eisen stellen aan lokale vrijwilligersorganisaties. 

Versterking van vrijwilligersorganisaties



In de visie van Kracht Lokaal gaat versterking van lokale vrijwilligers organisaties in 
ieder geval over:

Bestuurskracht 
Sterke vrijwilligersorganisaties drijven op een bestuur dat met oog voor de eigen 
organisatie én de externe omgeving in staat is visie en beleid te ontwikkelen én uit te 
(laten) voeren.

Organisatieontwikkeling
Veel lokale vrijwilligersorganisaties zijn vooral met het heden bezig. Vrijwel alle tijd 
gaat zitten in de uitvoering, terwijl investeren in de toekomst van de organisatie 
nodig is om op de langere termijn goed te functioneren.

Vrijwilligersmanagement
Aansturen en begeleiden van moderne vrijwilligers is een vak apart. Flexibel organi-
seren en gericht inspelen op de motieven en wensen van vrijwilligers zijn nog lang 
geen gemeengoed.

Ondernemerschap
Een actieve rol in de lokale samenleving vraagt om een proactieve houding naar 
financiers,	samenwerkingspartners	én	klanten/cliënten.	Zichtbaar	maken	wie	je	bent,	
voor wie je er bent en welke meerwaarde je organisatie biedt, betekent netwerken, 
fondsenwerven en oog hebben voor marketing. 

Kracht Lokaal sluit aan bij wat er al is
Steeds weer ontdekken we lokaal, regionaal en landelijk goede voorbeelden,  
innovatieve projecten en werkende aanpakken. Versterking van lokale vrijwilligers- 
organisaties gebeurt gelukkig al elke dag. Met Kracht Lokaal willen we deze activitei-
ten versterken, volgen of adopteren. Soms doen we zelf mee aan een project – dat 
noemen we een KrachtProef. De KrachtProeven zijn bij uitstek plekken om te leren 
wat	kansrijke	aanpakken	zijn.	Ze	worden	mede	uitgevoerd	met	inzet	en	financiële	
middelen van lokale en regionale partners. 

Naast deze KrachtProeven geven we op verzoek van lokale ondersteuners lezingen, 
workshops of trainingen die passen bij het doel van Kracht Lokaal. In 2008 en 2009 
zijn we op meer dan 25 plekken in het land geweest. Thema’s waren vrijwilligers- 
management, ondernemend werken, bestuursvaardigheden en fondsenwerving.

Sterk!



KrachtProef Gelderland
In Gelderland werken een aantal steunpunten vrijwilligerswerk, Spectrum, Scouting 
Gelderland en MOVISIE samen om de lokale ondersteuning te versterken. Dat 
gebeurt onder andere door:

een training adviesvaardigheden en intervisie voor consulenten van steunpunten •	
vrijwilligerswerk;
een regionale doe-dag (advies, workshops, netwerken) voor lokale •	
vrijwilligersorganisaties;
een doe-het-zelf-instrumentensessie: consulenten van steunpunten leren werken •	
met diverse ondersteuningsinstrumenten.

KrachtProef Friesland
In Friesland heeft de CMO Partoer in opdracht van de provincie een driejarig 
programma ontwikkeld gericht op de versterking van het vrijwilligerswerk. Partoer 
werkt hierin samen met steunpunten vrijwilligerswerk, dorpshuizen en ondersteuners 
van kunst- en sportorganisaties. Op het programma staan:

een behoeftepeiling onder lokale vrijwilligersorganisaties in drie gemeenten aan de •	
hand van de KrachtMeting en rondetafelgesprekken;
een provinciale workshopdag voor lokale vrijwilligersorganisaties;•	
de beschrijving van goede voorbeelden en methodieken;•	
een train-de-trainer jongerenmarketing.•	

KrachtProef Overijssel
In Overijssel heeft de vereniging VOSVI (branchevereniging van steunpunten 
vrijwilligerswerk) gevraagd om ondersteuning bij strategieontwikkeling. In meerdere 
sessies werkt een aantal steunpunten aan een strategisch plan met als doel de 
versterking van de informatie- en adviesfunctie. Kracht Lokaal helpt door:

deelnemende steunpunten te begeleiden bij de ontwikkeling van een eigen plan;•	
het maken van een handboek strategieontwikkeling voor steunpunten.•	



Kracht Lokaal laat zien wat goed gaat
De andere belangrijke functie van Kracht Lokaal is om zowel ondersteuners als 
lokale vrijwilligersorganisaties te laten zien wat er allemaal gebeurt ter verbetering en 
vergroting van de ondersteuningsmogelijkheden. 

Het	verzamelen	van	goede	voorbeelden	gebeurt	door	reporters.	Zij	trekken	het	 
land in om projectleiders te interviewen, bijeenkomsten bij te wonen en activiteiten 
te beschrijven. Het resultaat vindt u terug op www.vrijwilligerswerk.nl en  
www.krachtlokaal.nl. 

Kracht Lokaal organiseert ook kennis- en netwerkbijeenkomsten met als doel erva-
ringen en expertise te delen en nieuwe coalities te smeden om op nog meer plekken 
aan de versterking van lokale organisaties te werken. 

KrachtProef migranten- en vrouwenorganisaties
Lokale migranten- en vrouwenorganisaties maken tot nog toe weinig tot geen 
gebruik van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden. In deze KrachtProef 
werken FORUM, MOVISIE, het project Eigen Initiatief Versterkt en het project 
Versterking Moeder- en Vadercentra samen om migranten- en vrouwenorganisaties 
in contact te brengen met de ondersteuners. Op de rol staan:

gezamenlijke bijeenkomsten en workshops voor ondersteuners én migranten-  •	
en vrouwenorganisaties om elkaar beter te leren kennen;
de training ondernemend werken en de training fondsenwerving voor •	
migrantenorganisaties, uit te voeren door landelijke, provinciale en lokale 
ondersteuners;
de uitbouw van de rol van CMO’s bij de ondersteuning van migranten- en •	
vrouwenorganisaties.
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Kracht Lokaal voor steunpunten
Kracht Lokaal kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan de doelstellingen 
van steunpunten vrijwilligerswerk en vrijwilligerscentrales:

U kunt uw eigen projecten en activiteiten gericht op de versterking van lokale •	
organisaties een stimulans geven door aansluiting te zoeken bij Kracht Lokaal.  
U heeft via •	 www.vrijwilligerswerk.nl en www.krachtlokaal.nl toegang tot wer-
kende methoden én goede praktijkvoorbeelden; 
U kunt in contact komen met andere ondersteuners die actief betrokken zijn bij •	
Kracht Lokaal; 
U kunt uw ondersteuningsmogelijkheden uitbreiden en zo uw doelgroep beter •	
bedienen;
U kunt laten zien dat u een interessante partner bent en uw aanbod etaleren.•	

Steunpunten voor Kracht Lokaal
Andersom kunt u als steunpunt Kracht Lokaal verder helpen:

Meld goede voorbeelden, interessante bijeenkomsten, werkende aanpakken en •	
innovatieve projecten; er komt een reporter bij u langs om een beschrijving te 
maken die vervolgens via de websites verspreid wordt;
Gaat u een nieuw project of een experiment starten en bent u nog op zoek naar •	
partners? Wie weet kunnen we er een KrachtProef van maken. Daar zijn wij altijd 
in geïnteresseerd!

Wie zijn Kracht Lokaal?
Kracht Lokaal is een initiatief van MOVISIE, het landelijk kenniscentrum en  
adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Partners in Kracht Lokaal zijn 
steunpunten vrijwilligerswerk, Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de 
SESAM Academie, NECP, FORUM en de vereniging NOV. Kracht Lokaal wordt mede 
gefinancierd	door	het	ministerie	van	VWS	en	het	VSBfonds.

Meer weten of meedoen aan Kracht Lokaal?
Wilt	u	meer	weten	over	Kracht	Lokaal?	Heeft	u	goede	voorbeelden?	Ziet	u	kansen	
voor samenwerking? Of wilt u op een andere manier meedoen met Kracht Lokaal? 
Kijk op www.krachtlokaal.nl of neem contact op met:

Willem-Jan de Gast, telefoon 030 789 21 01, e-mail wj.degast@movisie.nl•	
Daan de Bruijn, telefoon 030 789 20 98, e-mail d.debruijn@movisie.nl•	


