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Participatie bevorderen?
Wat dacht u van 
vrijwilligersorganisaties?

Als gemeente heeft u extra verantwoordelijkheden gekregen op 

de beleidsterreinen participatie, werk, inkomen, zorg en jeugd-

zorg. Dat biedt kansen. Door uw lokale positie bent u beter in 

staat maatwerk te bieden dan de rijksoverheid, vaak voor minder 

geld. Zeker als het u lukt daarbij ook nog eens actieve burgers en 

vrijwilligersorganisaties in te schakelen. Zij hebben namelijk veel 

kennis, ervaring en de nodige motivatie over het betrekken van 

burgers bij de samenleving.

Actieve benadering
De komst van de participatiesamenleving legt steeds meer 

verantwoordelijkheden en publieke taken bij burgers zelf. 

U weet echter ook: ze pakken deze taken niet vanzelf op. 

Een actieve benadering is nodig om burgers te verleiden zich 

vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving. Dat ‘binden en 

boeien’ is niet eenvoudig. Vrijwilligers zijn lastig te vinden en 

laten zich niet klakkeloos voor elk karretje spannen. Ook zijn 

vrijwilligers niet gratis. En als nieuwe goedkope krachten maken 

ze professionals allesbehalve overbodig. Een effectieve vrijwillige 

inzet van burgers vraagt om goede ondersteuning. Coördinatie, 

begeleiding en investeringen in de deskundigheidsbevordering 

zijn van levensbelang.
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Iets willen doen
Veel mensen zetten zich binnen vrijwilligersorganisaties in voor de 

samenleving. Deze organisaties vormen een belangrijke kennis- en 

ervaringsbron voor het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. 

Veel vrijwilligersorganisaties tonen hun maatschappelijke betrok-

kenheid door zich te organiseren rondom een maatschappelijk 

vraagstuk of kwetsbare doelgroep. Vaak niet zozeer uit strate-

gische overwegingen, maar ‘gewoon’ om iets voor een ander te 

doen. Dat heeft zo zijn voordelen. Vrijwilligersorganisaties weten 

meestal alles over de (kwetsbare) doelgroepen op wie ze hun 

activiteitenaanbod afstemmen. Dit levert vaak nieuwe activiteiten 

op en trekt nieuwe vrijwilligers aan. 

Met elkaar in gesprek
Niet alle vrijwilligersorganisaties zijn zich even bewust van hun mo-

gelijke maatschappelijke rol. Laat staan dat ze weten welke kansen 

dit hen biedt. Dat is een gemiste kans. Juist de in deze organisaties 

aanwezige expertise is van meerwaarde bij de aanpak van sociale 

vraagstukken in uw gemeente. De kunst is om met elkaar in gesprek 

te gaan en samen te kijken hoe het georganiseerde vrijwilligerswerk 

u als gemeente kan helpen bij uw plannen om op lokaal niveau meer 

aan de mensen zelf over te laten. 
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Sociaal kapitaal verzilveren?
In deze publicatie leest u meer over hoe u als gemeente de bij vrijwil-

ligersorganisaties aanwezige kennis, ervaring en expertise – het 

sociale kapitaal - verzilvert. Ook geven we u tips over hoe u het geor-

ganiseerde vrijwilligerswerk versterkt en samen met vrijwilligers- 

organisaties aan een krachtige en bloeiende civil society in uw ge-

meente werkt. Laat u vooral inspireren, want samen werkt het! 
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Georganiseerd vrijwilligerswerk: 
wat levert het u op?

Vrijwilligersorganisaties zijn met hun georganiseerde inzet van 

vrijwilligers een waardevolle aanvulling op de ondersteuning van 

kwetsbare inwoners in uw gemeente. Die aanvulling neemt vele 

gedaanten aan. Bijvoorbeeld in de vorm van extra handen of 

denkkracht bij gebrek aan capaciteit of financiële middelen.  

Vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers maken vaak ook op 

een andere manier het verschil: ze zijn in staat nieuwe verbindin-

gen te leggen tussen mensen. 

Veilige plek
Tegelijkertijd zijn vrijwilligersorganisaties een veilige plek voor 

(kwetsbare) burgers die door ‘mee te doen’ hun talenten wil-

len ontwikkelen. Vrijwilligerswerk biedt deze groep - voor wie 

‘meedoen’ niet vanzelfsprekend is - sociale steun, een netwerk en 

een zinvolle tijdsbesteding. Zonder druk, laagdrempelig en vaak 

op een lager niveau en aangepast tempo. En precies dat is nodig 

om als gemeente uw maatschappelijke opdracht van het ‘iedereen 

laten meedoen’ te vervullen.

Belangrijke meerwaarde
Vrijwillige inzet levert een belangrijke meerwaarde aan het 

welslagen van de Wmo, ook in uw gemeente. Van vrijwillige inzet 

gaat een preventieve en activerende werking uit, het voorkomt 
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eenzaamheid en inactiviteit. Vrijwilligerswerk houdt mensen actief 

betrokken bij de samenleving. Het stelt (kwetsbare) mensen in 

staat om anderen te ontmoeten en een sociaal netwerk te ontwik-

kelen. Door de onderlinge uitwisseling van hulp en steun neemt 

het appel op professionele hulp dan ook vaak af. Vrijwilligers 

doen door hun vrijwillige inzet mee in de samenleving, hoe klein 

hun bijdrage soms ook is.

Van mens tot mens
Vrijwillige inzet leidt vaak tot een kwalitatief hoogwaardig, per-

soonlijk en vooral informeel contact tussen vrijwilliger en hulpvra-

ger. Anders dan de relatie tussen een hulpvrager en een profes-

sionele begeleider is het contact met een vrijwilliger meer een 

gelijkwaardig contact ‘van mens tot mens’, zonder verplichtingen 

of afspraken. Ook hebben vrijwilligers vaak voor een langere peri-

ode contact met hulpvragers; een mooie basis voor een duurzame 

relatie. En vrijwilligers zijn vaak beter in staat praktische onder-

steuning te bieden. 

Aanvulling professionele aanbod 
Vrijwilligersorganisaties bieden laagdrempelige en eenvoudig 

toegankelijke diensten en activiteiten aan burgers. Veel gemeen-

ten zien dit als een belangrijke aanvulling op het professionele 

aanbod. U misschien ook (al) wel. 
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Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en de schat-

tingen lopen nogal uiteen, maar in de zorg zijn tussen de 

450.000 tot 1,2 miljoen vrijwilligers actief. Hiervan werkt 

meer dan de helft voor vrijwilligersorganisaties zoals de 

Zonnebloem of Humanitas. Dit blijkt uit cijfers van het 

CPB. Ook is één op de drie Nederlanders lid van een zoge-

naamde ‘informele groep’ waarin onderling uitwisseling 

plaatsvindt van praktische en emotionele steun.

Vrijwilligersorganisaties en informele groepen

cijfers
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Wie, wat, waar 
vrijwilligersorganisaties?

De laatste jaren richten vrijwilligersorganisaties zich op activitei-

ten die sociale samenhang, participatie en de zorg voor elkaar 

bevorderen. Dat is mooi. Voor u als gemeente. En voor vrijwil-

ligersorganisaties zelf. Zij vergroten hun slagkracht en focus en 

verbreden hun activiteitenaanbod. 

Brede sociale domein
Drie soorten vrijwilligersorganisaties richten zich op vraagstukken in 

het brede sociale domein. Dat zijn allereerst de lokale afdelingen van 

landelijke organisaties die een of meerdere kwetsbare groepen in de 

samenleving ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan lokale afdelingen 

van organisaties als de Zonnebloem. Ten tweede lokale organisaties 

met een focus op een lokaal probleem of een specifieke kwetsbare 

doelgroep, zoals wijkwerkplaatsen of eetcafés voor mensen met 

psychische beperkingen. En drie: verenigingen die mensen bij elkaar 

brengen rondom een gedeelde interesse of belangstelling, zoals 

sport, cultuur of natuur.

Missie uitdragen
De actieve inzet van vrijwilligersorganisaties voor het oplossen 

van bepaalde (lokale) maatschappelijke vraagstukken komt voort 

uit verschillende motieven en achtergronden. Wat vrijwilligers 

bindt is de passie om de wereld een beetje mooier, beter of leuker 
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te maken. Het helpen van kwetsbare burgers en iets betekenen 

voor anderen genereert betrokkenheid bij de samenleving. Het 

vergroot ook de naamsbekendheid en verbetert het imago van de 

organisatie. Vrijwilligersorganisaties geloven in hun eigen missie 

en dragen die ook uit. Betere ambassadeurs kunt u als gemeente 

eigenlijk niet hebben. 
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cijfers

Het aanbod voor kwetsbare burgers

Welke concrete taken voeren vrijwilligersorganisaties uit 

voor kwetsbare burgers? Van de lokale vrijwilligers- 

organisaties biedt zo’n 40% diensten aan in de vorm van 

dagbesteding, ontmoeting of huisbezoek. Nog eens 10% 

geeft aan dit graag te willen doen, zo blijkt uit onderzoek 

van Movisie1 in verschillende gemeenten.

1 Digimon: digitale monitor 2013
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Vrijwilligersorganisaties, de plek waar meedoen 
mogelijk wordt
Als gemeente speelt u een belangrijke rol bij het creëren van een 

toegankelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen. Zeker 

waar het kwetsbare groepen betreft. Vrijwilligersorganisaties zijn 

bij uitstek geschikt om minder weerbare burgers hun bijdrage 

aan de maatschappij te laten leveren. Arbeidsparticipatie is niet 

voor iedereen mogelijk, maar meedoen in vrijwilligerswerk biedt 

meestal wél perspectief. Met dank aan de laagdrempelige opzet, 

het gemakkelijker afstemmen van tempo en mogelijkheden en de 

veelal minder strikte eisen.

Laatste zetje ontbreekt
Ondanks alle mogelijkheden zijn vrijwilligersorganisaties nog niet 

altijd even toegankelijk voor kwetsbare groepen. Dat is jammer, 

want veel vrijwilligersorganisaties zitten te springen om nieuwe 

aanwas. Zeker in tijden waarin het lastig is om vrijwilligers te vinden. 

Kwetsbare burgers beschikken vaak over bijzondere kwaliteiten, 

vaardigheden en een andere (verrassende) kijk op de wereld. Alles is 

aanwezig om (nieuwe) vrijwilligers en dus organisaties te versterken, 

maar het laatste zetje ontbreekt. Of toch niet? Misschien kunt u als 

gemeente een rol spelen in het bij elkaar brengen van potentiële 

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties?
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Vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn 

Vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn kent drie verschil-

lende verschijningsvormen:

1. Vrijwillige dienstverlening aan een doelgroep, zoals het 

project ‘VoorUit’ in Amsterdam. Studenten van de UvA 

en Vrije Universiteit helpen allochtone bewoners met een 

taal- en integratieachterstand in ruil voor gratis woon-

ruimte in de wijk.

2. Vrijwilligerswerk ten behoeve van de zelfredzaamheid 

van de vrijwilligers zelf. Nachtopvang Uit Noodzaak Nij-

megen (NuNN) wordt bijvoorbeeld gerund door en voor 

dak- en thuislozen. Het doen van vrijwilligerswerk met en 

voor elkaar vergroot de zelfredzaamheid van de vrijwil-

ligers én hun gasten. 

3. Vrijwillige publieke dienstverlening. Mooi voorbeeld is 

de Zorgcoöperatie Schaijk, opgericht na sluiting van het 

lokale verzorgingshuis. De Zorgcoöperatie heeft een 

laagdrempelig ontmoetingscentrum opgezet waar oude-

ren elkaar ontmoeten. Ze kunnen er ook voor informatie, 

advies en hulpverlening terecht. Het ontmoetingscentrum 

draait op lokale sponsorgelden en de inzet van voorna-

melijk vrijwilligers. En de gemeente? Die faciliteert.
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Kwetsbare burgers als vrijwilliger: hoe precies?

Staat de basis?

Een vrijwilligersorganisatie heeft niet zomaar een plekje vrij voor 

kwetsbare burgers. De basis moet kloppen. Heel belangrijk is de 

aanwezigheid van draagvlak in de organisatie. Daarin spelen de 

al aanwezige vrijwilligers een grote rol. Als ervarings-, activitei-

ten- en organisatiedeskundigen zijn zij verantwoordelijk voor de 

opvang en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. Ook zijn zij het 

die oog en aandacht moeten hebben voor de specifieke mogelijk-

heden en eventuele beperkingen van kwetsbare vrijwilligers. Dat 

vergt een open, toegankelijke houding en een grote mate van 

bereidheid om nieuwe ‘collega’s’ bij de hand te nemen, zeker in 

het begin. 

Sluit het aanbod aan?

Vrijwilligersorganisaties denken vaak dat kwetsbare vrijwilligers of 

vrijwilligers met een beperking veel tijd en/of begeleiding kosten. 

Dat valt eigenlijk wel mee. Zeker als de randvoorwaarden kloppen 

en het aanbod aansluit op aanwezige mogelijkheden. Neemt niet 

weg dat het bereiken van een zorgvuldige match tussen activitei-

ten en mogelijkheden van nieuwe vrijwilligers inspanning vergt. 

Zeker als de nieuwe vrijwilliger niet meteen ‘past’ in het bestaan-

de vrijwilligersprofiel. Handig is om juist voor die begeleiding een 

vrijwilliger aan te trekken, al moeten veel vrijwilligersorganisaties 

dat nog ontdekken.
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voorbeeld

Samen lokale problemen oplossen

De gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht welke diensten 

vrijwilligersorganisaties aanbieden aan kwetsbare groepen. 

Het resultaat was een helder beeld van het beschikbare 

aanbod per organisatie. Naar aanleiding van het onder-

zoek lieten ook minder zichtbare organisaties weten iets 

te willen betekenen voor kwetsbare burgers. In een aantal 

bijeenkomsten hebben gemeente en organisaties verschil-

lende vraagstukken besproken en nagedacht over oplos-

singsrichtingen. De bijeenkomsten leidden uiteindelijk tot 

een gezamenlijke aanpak van lokale problemen.
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Klopt alle informatie?

Veel vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan informatie over 

kwetsbare burgers die helpt bij het managen van verwachtingen 

en goed inspelen op wat reëel is. Gebrek aan kennis en ervaring 

leidt soms tot onterechte vooroordelen en dus terughoudend-

heid. En daardoor minder bereidheid om kwetsbare groepen in de 

organisatie te verwelkomen. Ondersteuning helpt, onder meer bij 

het breder toegankelijk maken van organisaties voor meer (kwets-

bare) doelgroepen.

Helpt u de drempel te verlagen?

Voor mensen die ‘niet makkelijk meedoen in de samenleving’ is de 

stap naar het vrijwilligerswerk soms enorm. Vrijwilligers- 

organisaties kunnen die drempel verlagen. Zeker als ze zich 

begripvol opstellen en open staan voor een gezamenlijke ontdek-

kingstocht naar wat wel en niet past. Wat ook helpt, is dat u als 

gemeente welzijnsorganisaties en andere partijen ondersteunt bij 

de toeleiding van kwetsbare burgers naar het vrijwilligerswerk. 

Zijn alle randvoorwaarden aanwezig?

Vrijwilligerswerk is een mooi en reëel alternatief voor kwetsbare 

mensen om mee te doen in de maatschappij. Zeker als de rand-

voorwaarden kloppen en betrokken partijen de handen ineen-

slaan. Zo kunnen welzijnsorganisaties een voortraject ontwikkelen 

waarin door aandacht voor talenten, wensen en behoeften een 

goed beeld ontstaat van iemands kwaliteiten en capaciteiten. 

Professionals uit welzijns- of zorginstellingen op hun beurt zijn de 

aangewezen personen om vrijwilligersorganisaties te helpen bij de 

gewenste beeld- en begripsvorming. 
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Heeft u als gemeente een vrijwilligersbeleid? 

En de vrijwilligersorganisaties zelf? Die moeten goed zijn toege-

rust om talenten van kwetsbare vrijwilligers optimaal te benutten. 

Een duidelijke visie is daarom belangrijk. Net als het antwoord op 

een paar praktische vragen. Hoeveel mensen bieden we een plek? 

En: hoe richten we de begeleiding slim in? 

!
Niet alleen het welzijnswerk en de vrijwilligers- 

organisaties spelen een rol in het bieden van een  

alternatief aan kwetsbare burgers. 

Ook u als gemeente kunt hier iets in betekenen. Sterker 

nog: gemeenten met beleid op ‘inclusief vrijwilligers-

werk’ zouden organisaties zomaar eens over de drempel 

kunnen trekken.

Samen voor de participatiesamenleving
Voor vrijwilligersorganisaties is meewerken aan de opbouw van de 

participatiesamenleving vaak belangrijk. Veel gemeenten bijvoor-

beeld koppelen extra maatschappelijke inzet aan de hoogte van 

de uit te keren subsidie. Daarnaast is maatschappelijke verant-

woordelijkheid voor vrijwilligersorganisaties een uitgelezen kans 

om zich scherper te profileren.

Extra financiële middelen

Deze betrokkenheid heeft ook effect op de interne gang van zaken. 

Het werken met nieuwe, andere doelgroepen leidt vaak tot vernieu-

wing van het activiteitenaanbod en een uitbreiding van het netwerk. 

En dat werkt weer inspirerend voor al aanwezige vrijwilligers.  
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Randvoorwaarden voor maatschappelijke 
ondersteuning door vrijwilligersorganisaties

Het leveren van een bijdrage aan de participatiesamenleving is  

wenselijk en nuttig, maar gaat niet vanzelf. Intern draagvlak is nood-

zakelijk, net als extra financiële middelen en meer vrijwilligers om 

alle veranderingen te realiseren. Voor niets gaat de zon op.

Meer informatie over de
verschillende doelgroepen en

diensten die gevraagd worden

Training of cursussen

Anders

Meer vrijwilligers

Extra financiële middelen

Voldoende draagvlak binnen
 de organisatie

Samenwerkingspartners
met ervaring met

de doelgroepenen diensten

Meer kennis van en ervaring
met de doelgroep

Ondersteuning bij het creëren
 en bieden van dienstverlening ter
bevordering van zelfredzaamheid
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voorbeeld

Zorg Voor Elkaar in Breda

WIJ Breda bracht een aantal vrijwilligersorganisaties bij 

elkaar met de vraag wat ze zouden willen en kunnen  

bieden. Belangrijkste conclusie was dat de vrijwilligers- 

organisaties de toegang tot het aanbod voor hun cliënten 

wilden verbeteren, liefst door krachten te bundelen. Dit 

resulteerde uiteindelijk in het samenwerkingsverband 

Zorg Voor Elkaar: een digitaal loket voor zorgdiensten van 

vrijwilligersorganisaties.

MENG HET AANBOD 
UIT HET PAKKET EN 
TREK HIERVAN 
EEN KRACHTIGE MIX

GEBUNDELDE KRACHT
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In gesprek met de vrijwilligersorganisatie

Als gemeente hecht u ongetwijfeld veel belang aan de aan-

wezigheid van vrijwilligersorganisaties binnen uw dorps- en/of 

stadsgrenzen. U bent bereid te investeren in een goede relatie, 

heeft waardering voor de enorme energie en bevlogenheid van 

vrijwilligers. Waarschijnlijk ondersteunt u met uw gemeentelijke 

vrijwilligersbeleid vrijwilligersorganisaties actief bij praktische 

vraagstukken die helpen draagvlak te creëren, activiteiten uit te 

breiden of nieuwe initiatieven op te zetten.

Naar een hoger plan

U weet ook dat vrijwilligersorganisaties kennis en ervaring in 

huis hebben om participatie, activering en vrijwillige inzet op 

lokaal niveau naar een hoger plan te tillen. Sterker nog: de inzet 

van vrijwilligers bij vraagstukken in uw gemeente is meer dan 

ooit nodig. Maar hoe? Hoe boort u al die aanwezige kennis en 

ervaring aan? En: hoe gaat u in gesprek met de vrijwilligers- 

organisaties in uw gemeente?
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voorbeeld

Randvoorwaarde subsidiebeleid

De gemeente Breda stimuleert samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties door samenwerking als randvoor-

waarde te stellen in het subsidiebeleid. Vrijwilligers- 

organisaties krijgen alleen gemeentelijke subsidie als ze 

een gezamenlijke aanvraag doen met andere vrijwilligers-

organisaties. Individuele organisaties? Die komen niet 

meer voor subsidie in aanmerking.
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Verwachtingen uitspreken

Hoopt u in uw gemeente op een grotere bijdrage vanuit het geor-

ganiseerde vrijwilligerswerk? Dan is het belangrijk hierover met de 

organisaties in gesprek te gaan, uw verwachtingen uit te spreken 

en te kijken naar gedeelde belangen. Herkennen vrijwilligersorga-

nisaties zich in dat wat u wilt? En hebt u oog voor de praktische 

uitwerking van uw verwachtingen? Dan hebt u als gemeente al 

een wereld gewonnen. Voor een optimale samenwerking is het 

bovendien belangrijk dat u mogelijke vragen en problemen van 

organisaties (er)kent, bijvoorbeeld waar het de duurzaamheid en 

continuïteit van hun activiteiten betreft. Zo worstelen veel orga-

nisaties met een vrijwilligerstekort en een (chronisch) gebrek aan 

beschikbare middelen. 
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voorbeeld

Altijd op de hoogte dankzij het Net-Werk

In Haarlem sloegen verschillende vrijwilligersorganisaties 

eind jaren ’80 de handen ineen voor meer afstemming 

en overleg in het werkveld om cliënten beter te helpen. 

Het initiatief resulteerde in de oprichting van de stichting 

Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland (2002), be-

ter bekend als Net-Werk. Op 1 januari 2007 is vanuit Net-

Werk het Platform Vrijwilligershulp opgericht. Deze groep 

van 60 vrijwilligersorganisaties komt een paar keer per jaar 

bij elkaar om elkaar te informeren, kennis en ervaringen 

uit te wisselen en actuele thema’s te bespreken.
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Welke concrete stappen kunt u zetten?

Ga in gesprek met vrijwilligersorganisaties

Worstelt u als gemeente met een vraagstuk of vraagt u zich af hoe 

u een bepaalde doelgroep bereikt? Dan loont het in gesprek te 

gaan met vrijwilligersorganisaties die met dezelfde thema’s bezig 

zijn en samen te kijken naar een geschikte oplossing of aanpak.

Stimuleer samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties

Veel vrijwilligersorganisaties zijn zo druk met hun eigen thema’s 

dat ze zich niet of nauwelijks bezighouden met collega- 

organisaties. Dat is jammer, want het verzorgen van een comple-

mentair aanbod werpt vaak nog meer vruchten af. 

! 
Hier ligt een kans voor u als gemeente. U kent 

vanuit uw rol de meeste organisaties en bent dé 

partij om onderlinge samenwerking te stimuleren.
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voorbeeld

Samen kunnen we het zelf

Hoe stimuleer je je inwoners om zich vrijwillig in te zetten? 

De gemeente Maastricht wikte, woog en lanceerde een 

breed opgezette publiekscampagne. Het motto: ‘Samen 

kunnen we het zelf’. Maandenlang zocht de gemeente 

de publiciteit met artikelen in de huis-aan-huis-krant, een 

9-delige portrettenreeks op de lokale tv en een postercam-

pagne. De postercampagne viel in het oog, met persoon-

lijke foto’s en pakkende teksten van vrijwilligers zelf. 

Tientallen nieuwe aanmeldingen waren het gevolg.
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Organiseer onderlinge uitwisseling 

Samenwerken begint met het bouwen aan vertrouwen. Vertrou-

wen bouwt u het beste op door elkaar te leren kennen. Een ef-

fectieve manier om elkaar te leren kennen is het organiseren van 

ontmoetingen waar gemeente en vrijwilligersorganisaties erva-

ringen uitwisselen, kennis met elkaar delen, erachter komen waar 

ze elkaar aanvullen en wat ze aan elkaar hebben. Het is goed om 

uitwisselingsmomenten met enige regelmaat te organiseren. Dan 

leert u de gezichten achter de organisaties beter kennen. 

Promoot het vrijwilligerswerk 

Als gemeente bent u – in het licht van de Wmo – verantwoordelijk 

voor het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk onder 

uw inwoners. Uw waardering van vrijwilligers zorgt dat deze zich 

blijven inzetten. Bovendien prikkelt, verleidt en inspireert u (nog) 

niet actieve burgers om zich als vrijwilliger aan te melden. Hoe u 

het vrijwilligerswerk breeduit promoot? Door te laten zien wat er 

in uw gemeente allemaal al gebeurt. 
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Samenwerken? 
Goed idee! Maar hoe?

Samenwerken doen we allemaal. Kort gezegd is samenwerking 

invulling geven aan de behoefte om ‘iets met elkaar te doen’. Dat 

iets met elkaar doen gaat niet vanzelf. In zijn publicatie ‘Eerste 

hulp bij samenwerken' (2010) verwoordt Robin Bremekamp het als 

volgt: ‘Samenwerking gaat over het vrijwillig loslaten van autono-

mie met de verwachting dat dit leidt tot een betere situatie.’ Of-

wel: samenwerking gaat over vertrouwen. En aan dat vertrouwen 

moet u bouwen. Uw rol verandert. U gaat steeds meer faciliteren, 

loslaten en overlaten. Het is goed om ook weer eens stil te staan 

bij de manier waarop u samenwerkt met anderen. Een succesvolle 

samenwerking met vrijwilligersorganisaties begint dan met een 

aantal essentiële elementen.

Samenwerken: waarom eigenlijk?
Er zijn verschillende redenen om samen te werken. Soms zit 

samenwerking al verweven in de organisatiecultuur; het hoort er 

gewoon bij. Soms is er een ‘aanleiding van buitenaf’ om inciden-

teel of structureel de handschoen met anderen op te pakken. Juist 

deze insteek vraagt om goede samenwerkingsvaardigheden van 

betrokken partijen. Al is het niet altijd nodig om een expert te zijn 

in samenwerken. Wel geldt: hoe vaker u in samenwerkingsverban-

den opereert, hoe beter het gaat.

4
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De meerwaarde van samenwerken 
Het bouwen aan vertrouwen en het creëren van een gezamenlijke 

urgentie is van grote meerwaarde. Zo levert samenwerking naast 

aanzienlijke kostenvoordelen ook nieuwe marktkansen en een 

betere strategische positie op. Ook bevordert het onderlinge kennis- 

uitwisseling en –ontwikkeling. Deze ‘harde’ kant van het samenwer-

ken is vaak ingegeven door zakelijke, meer financiële motieven. Na-

tuurlijk kunt u ook om andere redenen samenwerken, bijvoorbeeld 

omdat u elkaar goed aanvult of aanvoelt en samen meer bereikt.

Eerlijke communicatie en authenticiteit 
Vertrouwen binnen samenwerkingsrelaties is gebaat bij consequent 

gedrag van alle partners. Een zekere voorspelbaarheid vergroot het 

vertrouwen binnen samenwerkingsrelaties, stelt Covey jr. Open en 

eerlijke communicatie, authenticiteit, zeggen wat u wilt en kunt: het 

zijn allemaal succesfactoren voor het bouwen aan vertrouwen en dus 

een succesvolle samenwerkingsrelatie. Ook belangrijk is transparan-

tie: u zegt wat u doet, doet wat u zegt. Durft u zich hierin kwetsbaar 

op te stellen? 

Investeren in relaties
Soms duurt het even voordat samenwerking echt vruchten afwerpt. 

Zeker als er meer dan twee partijen bij betrokken zijn. Bouwen aan 

vertrouwen betekent investeren in onderlinge relaties. En dat vergt 

een lange adem. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Wat u 

met zorg en aandacht opbouwt kan met één misstap als sneeuw voor 

de zon verdwijnen. Zorgvuldigheid is dus geboden.
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voorbeeld

Sociaal beleid gebaat bij samenwerking

In Nieuwegein hebben 20 vrijwilligersorganisaties in de 

zorg de handen ineen geslagen, resulterend in het Net-

werk Vrijwilligers in de Zorg (NVZ). Samen met de gemeen-

te en welzijns- en zorginstellingen brachten de organisa-

ties het vrijwillige zorgaanbod in kaart. De samenwerking 

verloopt bijzonder soepel, mede dankzij een netwerkco-

ordinator die de transparantie borgt en vraag en aanbod 

bij elkaar brengt. De partijen weten wat ze aan elkaar 

hebben, waar en hoe ze elkaar versterken en aanvullen. 

Ook de gemeente is blij met de samenwerking. Het lokale 

sociale beleid zit in de lift en de dienstverlening heeft een 

noodzakelijke kwaliteitsimpuls gekregen.
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Gedeelde ambities
Behalve vertrouwen is ‘gezamenlijkheid’ een belangrijke factor 

voor het welslagen van samenwerking. Het helpt echt: een ge-

deeld gevoel van urgentie, gedeeld doel of gedeelde commitment. 

Meestal komt gezamenlijkheid tot stand als organisaties over hun 

eigen schaduw heenstappen, besluiten samen te werken omdat 

het kwetsbare burger of cliënten verder helpt. 

Samenwerkingsspiegel
De Samenwerkingsspiegel is een online zelfevaluatie-instrument 

voor samenwerkingsverbanden en netwerken. Het geeft inzicht 

in hoe samenwerkingspartners de kwaliteit, organisatie van de 

samenwerking en eigen inzet daarin ervaren. De uitkomsten zijn 

een hulpmiddel om een gesprek aan te gaan over het verloop van 

de samenwerking en mogelijke verbeterpunten. 

Bekijk de Samenwerkingsspiegel op: 

www.movisie.nl/tools/samenwerkingsspiegel

Randvoorwaarden voor succes
Wilt u een samenwerkingsverband tot een succes te maken? Wees u 

dan bewust van alle belangen. Uw belang, maar vooral van het geza-

menlijke belang. Handig is het vooraf een aantal vragen te beant-

woorden. Wat levert het samenwerkingsverband op? Kan iedereen 

zich in de opbrengsten vinden? Staat de opbrengst voldoende in 

verhouding tot de investering? Wat kost de samenwerking u? Wat 

levert deze u op? En kloppen de onderlinge ‘verhoudingen’? 

http://Randvoorwaarden voor maatschappelijke ondersteuning door vrijwilligersorganisaties
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!
Werkt u in verschillende samenwerkingsverbanden? 

Houd u dan de balans tussen baten en lasten goed 

in de gaten.

Klik op alle niveaus
Ook van belang voor een succesvolle samenwerking is de zoge-

naamde fit. Klikt het onderling? Er kan een fit zijn op meerdere 

niveaus, maar het belangrijkste is dat u op lange termijn meer-

waarde ziet in het samenwerkingsverband. Ook belangrijk is de 

fit op organisatorisch, persoonlijk en bedrijfscultureel vlak. Zijn er 

voldoende overeenkomsten tussen de organisatieculturen? Sluiten 

de manieren van werken van de organisaties op elkaar aan? En: 

passen de mensen in de organisaties bij elkaar? 

Wilt u het succes van een eventuele samenwerking een handje 

helpen? Dan loont het de moeite om te onderzoeken in hoeverre 

u en uw eventuele samenwerkingspartners bij elkaar passen. 

Flexibel en duidelijk
Samenwerking met vrijwilligersorganisaties: u kunt er niet 

omheen. Het is daarom belangrijk vooraf rekening te houden 

met een aantal zaken. Vrijwilligersorganisaties zijn er in verschil-

lende soorten en maten. Ook werken ze op heel uiteenlopende 

niveaus. Uw opvattingen en die van vrijwilligersorganisaties 

kunnen dus verschillen. Bijvoorbeeld waar het gaat om kwaliteit, 

tempo, urgentie en verantwoordelijkheid. Enige flexibiliteit is 

daarom noodzakelijk. Verder is het verstandig om vooraf in alle 

openheid onderlinge verwachtingen naar elkaar uit te spreken. 

Dit voorkomt frustraties en misverstanden en zorgt voor een 

respectvolle setting waarin iedereen naar vermogen mag partici-
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peren. En: voorkom dat u elkaar overvraagt. Wees duidelijk over 

uw eigen bijdrage in het geheel.

Aanjager en kartrekker
Samenwerkingsverbanden danken hun succes vaak aan de inzet 

van een best person; een aanjager, kartrekker en stimulator ineen. 

Nadeel is dat als een best person wegvalt, dit grote impact heeft 

op het welslagen van het samenwerkingsverband. Of u daarom 

beter geen best person kunt aanstellen? Nee. Al blijft het een mo-

gelijk kwetsbare factor die u als collectief moet accepteren.

Elkaar zoeken en … vinden 
Samenwerking met vrijwilligersorganisaties is op verschillende 

niveaus mogelijk. Op uitvoering. Bijvoorbeeld als u een geza-

menlijke aanpak voor een lokaal vraagstuk wilt ontwikkelen. Op 

organisatieniveau. Bijvoorbeeld als u voor een regionale aanpak 

gaat en het samenwerken ook is bedoeld om uw slagkracht en 

bereik te vergroten. U kunt vrijwilligersorganisaties ook vinden op 

een bepaald thema of een specifieke doelgroep.
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Tips » De sleutels tot succes

Het succes van een goede samenwerking staat of valt vaak met 

het vermogen om als gemeente en vrijwilligersorganisatie(s) 

samen te werken. Hoe het samen werkt? Hieronder vindt u een 

aantal tips.

Openheid en authenticiteit

Wees uzelf. Laat zien wie u bent, wat u bij te dragen hebt en 

waar uw ambitie ligt. Vraag dat ook van anderen. Want u weet 

pas wat u aan elkaar hebt als u hier zo open en eerlijk mogelijk 

over praat. 

Bouw aan vertrouwen

Vertrouwen zorgt voor de veiligheid die nodig is om in alle 

openheid met elkaar te kunnen samenwerken. Maak daarom 

zaken bespreekbaar. Vier successen, maar bespreek ook minder 

goede ervaringen en onderzoek wat ervan te leren valt. 

Laat het los! 

Heb vertrouwen in de krachten, talenten, bijdragen en intenties 

van uw samenwerkingspartner(s). Ook als deze niet helemaal aan 

uw standaard voldoen. Gelijkwaardigheid heeft betrekking op er 

helemaal mogen zijn, minder op het niveau van de bijdrage. 

Heb geduld

Leer elkaar kennen, investeer in de relatie met uw partners. Dat 

vergt een lange adem, maar met het zetten van kleine stapjes 

ontstaat langzamerhand een stevig fundament.
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Stappen in het samenwerkingsproces
Het samenwerkingsproces kent vijf stappen. We hebben ze voor u 

op een rij gezet. 

1. Verkennen

Alle potentiële partners maken inzichtelijk waarom ze met elkaar 

willen samenwerken. U weet zo precies welke belangen er spelen 

en in welke context de samenwerking ontstaat. 

2. Delen

In deze fase laten alle partijen zich uit over hoe ze aankijken 

tegen: het vraagstuk, een mogelijke oplossing, de situatie die ont-

staat na oplossing van het vraagstuk en de samenwerkingsvorm. 

Deze fase kan pittig zijn, omdat het de beste win-win situatie 

moet opleveren. Duidelijk is in ieder geval waar u het met elkaar 

over eens én oneens bent. 

3. Overeenkomen

In deze fase maakt u gezamenlijke afspraken over de vorm en 

inhoud van de samenwerking. Dat wil zeggen: de hoofdlijnen. Het 

is een eerste akkoord. 

4. Vormgeven

Dit is de fase van de invulling van alle details. Zijn de laatste hobbels 

overwonnen (heronderhandeling, meningsverschil of zelfs conflict)? 

Dan ligt er een werkbaar en door alle partijen gedragen plan.
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5. Uitvoeren en vernieuwen

De samenwerking leidt tot een resultaat. Maar daarmee bent u 

er niet. U draagt het resultaat over en heeft daarbij doorlopend 

aandacht voor vernieuwing en verbetering. 

Niet forceren!

Belangrijk is om iedere fase de tijd te gunnen die nodig is. 

Samenwerking laat zich niet forceren en vraagt soms een lange 

adem. Dendert u te snel door de stappen? Dan roept dat mo-

gelijk wantrouwen en frustratie op, wat funest is voor het 

samenwerkingsverband.
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Vrijwillige inzet van burgers in 
de praktijk

We leven in een tijd van bezuinigingen op zorg en welzijn. Veel 

beroepskrachten verliezen hun baan, dus komt het aan op de vrij-

willige inzet van burgers. De lokale overheid, welzijnsinstellingen, 

zorgorganisaties: allemaal hebben ze hooggespannen verwach-

tingen over hoe deze ontwikkeling uitpakt in de praktijk. Maar 

wat betekent de taakverschuiving van betaalde krachten naar 

vrijwilligers voor de kwaliteit van de dienstverlening in de zorg- en 

welzijnssector? En wie neemt welke verantwoordelijkheid? 

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?
De UvA deed onderzoek en presenteerde in ‘Kunnen we dat niet 

aan vrijwilligers overlaten?’ (2014) drie modellen van verantwoor-

delijkheid voor publieke dienstverlening:

1. Vrijwillige verantwoordelijkheid: werken met hooggekwali-

ficeerde en zelfstandige vrijwilligers.

2. Gedeelde verantwoordelijkheid: betaalde krachten en 

vrijwilligers maken heldere afspraken, waarbij betaalde 

krachten zich vooral faciliterend opstellen. 

3. Professionele verantwoordelijkheid: inzet van vrijwilligers 

die niet te hoge eisen stellen.

5
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Nog een driedeling
De informatie uit het UvA-onderzoek is niet nieuw. In het ‘Basis-

boek vrijwilligersmanagement werven sturen en motiveren' (2009) 

staat een vergelijkbare driedeling tussen:

1. Vrijwilligergestuurde organisaties: vrijwilligers zijn eigenaar, 

beleidsbepaler én uitvoerder. 

2. Vrijwilligerondersteunde organisaties: vrijwilligers zijn  

aanvullend op de beroepskrachten. 

3. Hybride organisatievormen: betaalde krachten en  

vrijwilligers werken samen. 

Supervrijwilligers
Of gedeelde verantwoordelijkheid op den duur leidt tot vrijwillige 

verantwoordelijkheid? Dat zou mooi zijn, maar is niet per definitie 

het geval. Vrijwillige verantwoordelijkheid vergt de inzet van zo-

genaamde supervrijwilligers. En die zijn er niet altijd. Sterker nog: 

steeds meer mensen zetten zich kortdurend vrijwillig in, omdat ze 

graag flexibel zijn. 

Verantwoordelijkheid vanuit passie
De roep om vrijwillige verantwoordelijkheid lijkt niet erg rea-

listisch. Of toch wel? Er zijn genoeg organisaties die volledig en 

met succes draaien op vrijwilligers, zoals sportverenigingen of 

kunst- en cultuurstichtingen. Mooi voorbeeld is het faciliteren van 

kinderopvang door sportorganisaties. Niet vanuit een bezuini-

gingsmaatregel of omdat het moet, maar omdat ze het willen. 

Vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit passie voor en betrokken-

heid bij de publieke zaak. 
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Volgens de UvA-onderzoekers valt de mate waarin organisaties 

hun vrijwillige verantwoordelijkheid nemen nogal tegen. En dat is 

opmerkelijk. Waarom lukt het cultuur-, sport- en natuur- 

organisaties wel om vrijwillig verantwoordelijk te acteren en zorg- 

en welzijnsinstellingen niet?

Urgentie en angst
Het is niet ondenkbaar dat het top-down karakter van de taak-

verschuivingen tussen beroepskrachten en vrijwilligers hierin een 

rol speelt. Veel mensen zijn verontwaardigd over het wegvallen 

van betaalde krachten en de hierop volgende nogal dwingende 

boodschap meer zelf te moeten doen. Dat werkt het nemen van 

verantwoordelijkheid niet in de hand. Vrijwillige verantwoorde-

lijkheid laat zich niet afdwingen, maar is vooral afhankelijk van de 

urgentie die mensen voelen om iets vrijwillig op te pakken. Kan 

een betaalde kracht het ook? Dan is die urgentie minder groot. 

Daarnaast werkt de angst voor mindere kwaliteit van de zorg en 

ondersteuning verlammend. Vrijwilligers die verantwoordelijkheid 

willen nemen krijgen daarvoor niet de ruimte en haken af.

Van elkaar leren
Zorg- en welzijnsorganisaties die met vrijwilligers werken, kunnen 

nog veel leren van organisaties in andere sectoren. Bijvoorbeeld 

over waarom vrijwilligers hier vaak zelfstandig de toko willen én 

kunnen runnen. En hoe het zit met verantwoordelijkheden tussen 

vrijwilligers en beroepskrachten. 
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In het project ‘Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg’ (2011) 

van het Verweij Jonker instituut is gekeken naar wat zorg-, 

welzijns- en sportorganisaties van elkaar kunnen leren waar het 

gaat om boeien en binden van vrijwilligers. Dit leren van elkaar 

gebeurt maar mondjesmaat. 

Ledenorganisaties en dienstverlenende organisaties 
Wat hierin meespeelt, is het onderscheid in ledenorganisaties en 

dienstverlenende organisaties. Sportverenigingen zijn vaak leden-

organisaties, terwijl zorg- en welzijnsorganisaties dienstverleners 

zijn. De onderzoekers refereren hiermee aan de driedeling van 

Handy (1988) tussen mutual support organisations (zelforganisa-

ties), service delivery organisations (organisaties gericht op dienst-

verlening aan een andere groep) en campaigning organisations 

(belangen- of actiegroepen). 

Blik naar binnen, blik naar buiten
Ledenorganisaties (verenigingen) lukt het vaak wel om vrijwillige 

verantwoordelijkheid te organiseren. Dienstverlenende organisa-

ties zijn beter in staat professionele verantwoordelijkheid van de 

grond te krijgen. Reden kan zijn dat door het lidmaatschap van 

een ledenorganisatie een idee van mede-eigenaarschap ontstaat, 

terwijl dienstverlenende organisaties door hun blik naar buiten 

veel meer op de dienstverlening zelf ‘zitten’. Dit verschil verklaart 

misschien een deel, maar zeker niet alles. Meer onderzoek is dan 

ook nodig.
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Heeft u voldoende inzicht in de motieven 

van het georganiseerde vrijwilligerswerk 

om een bijdrage te leveren aan de 

participatiesamenleving? In het boekje 

‘Aangeboden:actieve burgers (m/v)’, leest 

u wat vrijwilligersorganisaties voor de 

samenleving kunnen betekenen. Wat zien 

zij als voordelen van samenwerken?  

Nodig ze eens uit en gebruik de publicaties 

om met elkaar in gesprek te gaan. 

We wensen u veel samen! 

Samen werkt het





Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij 

de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein 

van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale 

veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vier 

actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, 

zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/

seksueel geweld. Onze ambitie is het realiseren van een 

krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk 

zelfredzaam kunnen zijn.
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De verantwoordelijkheid voor publieke taken komt steeds meer 

te liggen bij de inwoners van uw gemeente. Mensen moeten op 

eigen kracht en met elkaar hun leven inrichten. Bewoners pakken 

dit niet vanzelfsprekend op, dat weet u ook. Alleen met een 

actieve benadering kunt u burgers verleiden zich vrijwillig in te 

zetten voor hun leefomgeving. Maar vrijwilligers zijn vaak lastig 

te vinden en laten zich niet klakkeloos voor elk karretje spannen. 

Coördinatie, begeleiding en investering in deskundigheids- 

bevordering zijn van levensbelang voor succesvolle vrijwillige 

inzet van burgers. En dat is nou net waar vrijwilligersorganisaties 

in bedreven zijn. Vrijwilligersorganisaties zijn in staat om mensen 

(weer) in beweging te krijgen. Ook mensen met een beperking 

of uitkering. In dit boekje leest u hoe u als gemeente de kennis, 

ervaring en expertise van vrijwilligersorganisaties verzilvert. Ook 

geven we u tips over hoe u het georganiseerde vrijwilligerswerk 

versterkt en samen met vrijwilligersorganisaties aan een krachtige 

en bloeiende civil society in uw gemeente werkt. 

Werkt u al samen met vrijwilligersorganisaties? 

Want samen werkt het!
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