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Meedoen in de participatie- 
samenleving: iets voor uw 
organisatie?

De maatschappij verandert voortdurend. Vertrouwde vanzelf-

sprekendheden maken plaats voor nieuwe ideeën en innovatieve 

oplossingen, vaak ingegeven door politiek-economische verschui-

vingen. Zoals bijvoorbeeld de participatiesamenleving, waarin 

burgers op eigen kracht en meer met elkaar hun leven moeten 

inrichten. Dit kunnen ze niet alleen. Dat vindt ook de overheid die 

door schaarste van mensen en middelen vaker een beroep gaat 

doen op het georganiseerde vrijwilligerswerk. Waarschijnlijk ook 

op u en uw mensen. Misschien nu al, misschien straks.  

Maatschappelijk bewust betrokken
Vreemd is dat niet. Als medewerker van een vrijwilligersorganistie 

bent u van oudsher maatschappelijk betrokken. U hebt vaak al 

ingangen bij soms lastig bereikbare doelgroepen en staat dichtbij de 

mensen. Maar hoe kan uw organisatie meehelpen aan het realiseren 

van de participatiesamenleving? Allereerst biedt het georganiseerde 

welzijns- en vrijwilligerswerk diensten die de zelfredzaamheid van 

burgers vergroten. Op de tweede plaats zijn vrijwilligersorganisaties 

vaak goed in staat mensen met een beperking of uitkering (weer) in 

beweging te krijgen. En ten derde lijken vrijwilligers de aangewezen 

personen om publieke voorzieningen zoals speeltuinen, zwembaden 

en buurthuizen te laten (voort)bestaan.  
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Tips, tricks en tools
Gaat uw organisatie zich ook actief inzetten voor de participatie-

samenleving? Zet u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid 

om in concrete actie voor en van kwetsbare burgers? Wilt u een 

concrete bijdrage leveren aan het voortbestaan van publieke 

diensten in uw wijk, dorp of stad? Of bent u gewoon nieuwsgierig 

naar wat uw organisatie nog meer voor mens en maatschappij kan 

betekenen? Leest u dan vooral verder. U komt meer te weten over 

opbrengsten en kansen van de participatiesamenleving voor uw 

organisatie. Ook krijgt u praktische tips, tricks en tools over hoe u 

aan de slag kan in de participatiesamenleving. Doet u ook mee?  
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Participeren: wat levert het uw 
organisatie op?

Als vrijwilligersorganisatie een actieve rol spelen in de participatie- 

samenleving. Wat heeft de gemiddelde vrijwilligersorganisatie eraan 

om reguliere activiteiten te bieden en daarnaast ook nog eens maat-

schappelijk verantwoord bezig te zijn? Veel, zo blijkt. Vrijwilligers- 

organisaties die actief zijn in en voor de participatiesamenleving: 

 

* versterken hun imago en reputatie;

* werven gemakkelijker nieuwe vrijwilligers, leden en deelnemers;

* kunnen putten uit een gevarieerder vrijwilligersbestand;

* verbeteren de leefbaarheid van hun vrijwilligers, cliënten en 

deelnemers op lokaal niveau;

* vergroten de motivatie van hun vrijwilligers;

* ontwikkelen competenties en nieuwe kennis bij hun vrijwilligers;

* verbeteren de onderlinge samenwerking tussen hun vrijwilligers 

(teambuilding); 

* leveren structureel toevoegde waarde aan de eigen organisatie 

en de maatschappij;

* onderscheiden zich positief van andere organisaties en activitei-

ten waarin mensen actief zijn;

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

* geven door vernieuwing van hun activiteiten nieuw (vrijwilli-

gers)beleid een stevige impuls;

* verbreden hun netwerk en zijn meer zichtbaar (in de wijk).

2
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voorbeeld

Gezocht: 220.000 extra zorgvrijwilligers

Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van een bezuiniging 

van 2,8 miljard euro op huishoudelijke verzorging, 

begeleiding en persoonlijke verzorging. Waar betaalde 

zorgprofessionals voorheen zorgden voor mensen die thuis 

hulp of zorg nodig hebben, is die taak nu (grotendeels) 

aan het eigen sociale netwerk. In veel gevallen is de hulp 

van alleen mantelzorgers niet voldoende, dus is inzet 

van vrijwilligers noodzakelijk. Dit blijkt uit onderzoek 

van Zorgvoorelkaar.com. Vrijwilligersorganisaties kunnen 

diensten bieden om de zelfredzaamheid van mensen te 

bevorderen. Nederland heeft naar verwachting alleen al in 

2013 220.000 extra zorgvrijwilligers nodig.

Persbericht www.zorgvoorelkaar.com, 4 december 2012

http://www.zorgvoorelkaar.com
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Wat wilt u? Helpen? Binden? Behouden?
U wilt dat uw vrijwilligersorganisatie de participatiesamenleving 

verder op weg helpt? Aan u de keuze! U kunt kwetsbare mensen 

helpen met uw diensten. Kwetsbare mensen als vrijwilliger aan uw 

organisatie binden. Of bijdragen aan het behoud en de instand-

houding van publieke voorzieningen. 

Kwetsbare mensen helpen
Van lichamelijke verzorging tot ziekenvervoer: kwetsbare mensen 

hebben op allerlei manieren ondersteuning nodig. Jarenlang voor-

zag de overheid grotendeels in de zorgbehoefte, maar de overheid 

trekt langzaam maar zeker haar handen terug. De overheid bekos-

tigt alleen nog de hoogst noodzakelijke basiszorg voor mensen die 

écht specifieke lichamelijke verzorging nodig hebben. In alle andere 

gevallen zijn zelfredzaamheid en samenredzaamheid geboden. 

Aanvullende zorg

In eerste instantie zijn familie, vrienden, kennissen en buren als 

flexibele schil verantwoordelijk voor het leveren van aanvullende 

zorg. Lukt dit niet of niet altijd? Dan komen vrijwilligers en vrijwil-

ligersorganisaties in beeld. Aanvullende zorgtaken zijn heel divers, 

variërend van het doen van boodschappen en huishoudelijk werk tot 

het maken van een wandeling en het aanbieden van dagbesteding.

!
En vaak gaat het om activiteiten die vrijwilligers- 

organisaties op het lijf zijn geschreven. 
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voorbeeld

Voetballen tegen overgewicht

Overgewicht en zwaar overgewicht (obesitas) vormen 

een steeds ernstiger probleem. Ook bij kinderen. Van alle 

Nederlandse jongeren onder de 21 jaar heeft 14% over- 

gewicht en 2% obesitas. De gevolgen zijn vaak desastreus. 

Kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd sneller chronische 

ziektes. Door hun postuur hebben ze vaak last van peste-

rijen, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ook in 

Maastricht is jeugdige zwaarlijvigheid een thema. Bin-

nen een straal van 15 kilometer rond de stad wonen naar 

schatting 5.000 kinderen met overgewicht en 1.000 met 

obesitas. Dat is veel. Zo veel dat een Maastrichtse voetbal-

vereniging besloot twee keer per week toernooitjes voor 

kinderen op een trapveldje in de wijk te organiseren. 
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Wie, wat kwetsbaar?

Kwetsbare mensen zijn mensen met een beperking of een licha-

melijk, verstandelijk, psychisch, psychosociaal en/of materieel pro-

bleem. Vaak zijn ze (tijdelijk) niet in staat voor zichzelf te zorgen 

en mee te doen in de samenleving. Kwetsbaarheid is te herleiden 

naar de mate waarin iemand zelfstandig of met hulp van de 

omgeving voor zichzelf kan zorgen en participeren in de samenle-

ving. Niet iedereen met een beperking is dus kwetsbaar.

cijfers

Nederland vrijwilligerszorgland 

In 2012 deed 9% van de Nederlandse bevolking vrijwil-

ligerswerk in de verzorging; meer dan de jaren ervoor. Dit 

blijkt uit cijfers van het CBS. Vrijwilligers leverden onder 

meer bejaardenzorg, kinderopvang, thuiszorg en zieken-

zorg. Ook collecteerden ze voor gezondheidsorganisaties, 

deden ze vrijwilligerswerk in het ziekenhuis en assisteer-

den ze bij stervensbegeleiding. 

CBS Plausibiliteit POLS-module, Vrijwillige Inzet 2007,CBS vrijwillige 
inzet 2010 en CBS Statline sociale contacten en maatschappelijke 
participatie 2013.
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Luisterend Oog: beperking geen bezwaar

voorbeeld

Persbericht +++Persbericht +++ Persbericht +++ Persbericht +++ Persbericht +++

Mensen met een beperking: waardevolle krachten

Volgens NIVEL-onderzoek doet in Nederland 19 procent van de 

mensen met een beperking gemiddeld zes uur per week vrijwilligers-

werk in georganiseerd verband. Dat zijn bijna 800.000 mensen. Uit 

hetzelfde onderzoek blijkt dat vijf procent van de mensen in deze 

doelgroep geen vrijwilligerswerk doet, maar dat wel zou willen. 

Mensen met een beperking doen het liefst vrijwilligerswerk dichtbij 

huis. Ook vinden ze het fijn hun tijd flexibel in te delen. Vrijwilligers 

met een beperking zijn net als hun collega’s gemiddeld hoger opge-

leid en niet jong. Ook verzuimen ze niet vaker dan mensen zonder 

beperkingen, zo blijkt uit de cijfers. Bron: www.nivel.com

Het Luisterend Oog van Stichting Humanitas is een mooi 

voorbeeld van hoe een vrijwilligersorganisatie mensen 

aan zich bindt. Ongeveer honderd vrijwilligers - in leeftijd 

variërend van 19 tot 68 - voeren jaarlijks zo’n 3.000 online 

gesprekken met mensen die persoonlijk of maatschappelijk 

in de knel zitten. Bijzonder detail: alle medewerkers van het 

Luisterend Oog hebben een beperking. En dat is geen enkel 

probleem. Een rolstoel of een ‘apart uiterlijk’ - zaken die in 

het dagelijkse leven vaak een hindernis vormen - spelen bij 

online hulpverlening geen rol. Alle vrijwilligers zijn grondig 

getraind. Ook krijgen ze uitvoerige begeleiding. Steeds va-

ker via e-learning, maar ook tijdens fysieke bijeenkomsten.
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Kwetsbare mensen als vrijwilliger
Als vrijwilligersorganisatie kunt u kwetsbare mensen helpen, ervoor 

zorgen dat ze zich redden. Andere optie is dat u ze als vrijwilliger 

aan uw ‘club’ bindt. Iedereen is gebaat bij een actieve deelname aan 

de samenleving. Zeker kwetsbare mensen biedt vrijwilligerswerk 

een mooie kans om werkervaring op te doen en competenties te 

ontwikkelen. Kennis en kunde vergaren, zelfvertrouwen kweken of 

eenzaamheid tegengaan. En ze bouwen een (nieuw) sociaal netwerk 

op, een stevige basis om op terug te vallen. 

Publieke voorzieningen behouden
In de participatiesamenleving zijn mensen zelf verantwoordelijk 

voor hun eigen leven en omgeving. De overheid vervult vooral 

een faciliterende rol. En dat heeft zo zijn gevolgen, bijvoorbeeld 

voor publieke voorzieningen. Niet langer regelt de gemeente 

automatisch de financiering en het onderhoud, maar zijn het de 

bewoners zelf die helpen voorzieningen in te stand houden of op 

te bouwen. 

Vrijwillige vervoersdienst op maat

voorbeeld

In Zevenbergen heeft de lokale Zonnebloem-afdeling een 

vervoersdienst opgericht. Vrijwilligers van HOOM-Hulp en 

Ondersteuning Op Maat begeleiden mensen die geregeld 

het ziekenhuis of een arts bezoeken. Ook bieden ze 

incidentele hulp, zoals het doen van boodschappen.
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Groen? Ik wil dit blijven doen!

voorbeeld

Buurthuizen bezwijken onder crisis
Vanwege bezuinigingen doen gemeenten steeds vaker een 

beroep op burgers om wijkcentra overeind te houden. En dat 

valt niet mee, want beheer, exploitatie en onderhoud zijn voor 

vrijwilligers vaak complex. Volgens een inventarisatie van de 

Volkskrant zijn zeker honderd buurthuizen al dicht en wacht 

vele tientallen andere hetzelfde lot. In Amsterdam en Den 

Haag is een derde van de traditionele wijkcentra gesloten. 

Amersfoort wil alle elf wijkcentra afstoten en overdragen aan 

buurtinitiatieven. Alternatieve huisvesting voor bijvoorbeeld 

klaverjasclubs of het volgen van Engelse les is er doorgaans 

genoeg, in de vorm van een sportkantine of een zaaltje van 

het verzorgingstehuis.

Met de actie ‘Ik wil dit blijven doen!’ roepen vrijwilligers 

de politiek op om groene vrijwilligersorganisaties financi-

eel te blijven steunen. Groene vrijwilligersorganisaties zor-

gen voor een goed, veilig en op elkaar afgestemd natuur- 

en landschapsonderhoud. Ze stellen deugdelijk materieel 

ter beschikking aan vrijwilligers en leren hen  

natuur en landschap op een constructieve en veilige 

manier te onderhouden en te beheren. En, zo stellen de 

actievoerders: vrijwilligers zijn actief bezig in landschap en 

natuur, vinden de werkzaamheden leuk en blijven ook nog 

eens betrokken bij hun leefomgeving.
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Mooie burgerinitiatieven

In het hele land komen verschillende mooie burgerinitiatieven van 

de grond. Zo zijn er bewoners die in eigen beheer en in overleg 

met de gemeente het buurthuis in hun wijk draaiend houden, 

helpen bij het onderhoud van de speeltuin of gezamenlijk een 

nieuwe stadslandbouwproject opzetten. Een dankbare vorm van 

participatie. 

Zorg voor continuïteit

Maar het heeft ook zijn keerzijde. Veel mensen stappen ergens 

in om het vervolgens weer los te laten. Continuïteit is niet altijd 

gegarandeerd. Terwijl dat nou juist is wat publieke voorzieningen 

nodig hebben. 

! 
Hier ligt een belangrijke taak voor maatschappelijke 

instellingen, stichtingen en verenigingen. Als bestaande 

organisaties hebben zij in de regel de infrastructuur, de 

kennis en kunde om publieke voorzieningen duurzaam in 

stand te houden of op te zetten.

Persbericht +++Persbericht +++ Persbericht +++ Persbericht +++ Persbericht +++

Buurthuizen vaak geleid door vrijwilligers

Door bezuinigingen draaien buurthuizen steeds vaker op vrijwil-

ligers. Het RTL-nieuws besteedde er op 27 oktober 2013 aandacht 

aan. www.rtlnieuws.nl

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.rtlnieuws.nl\nieuws\laatste-videos-nieuws\buurthuis-vaak-geleid-door-vrijwilligers
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Ook actief aan de slag  
in de participatiesamenleving? 

U wilt met uw vrijwilligersorganisatie aan de slag in de particpatie-

samenleving. Of, u bent al aan de slag maar wilt uw inspanningen 

verbeteren. Dat is mooi. Maar hoe? Zomaar beginnen is geen optie. 

Beter is het om een plan van aanpak te maken. U brengt nauwkeu-

rig in kaart wat u wilt en kunt bereiken. Vervolgens kijkt u hoe u 

activiteiten organiseert en uitvoert. Na verloop van tijd ziet u wat 

uw inspanningen uw organisatie en de maatschappij opleveren. En 

precies dat is nodig om activiteiten structureel te verankeren  

en duurzaam vorm te geven.

Wat wilt u?
Allereerst brengt u in kaart wat uw organisatie wil bereiken met 

deelname in de participatiesamenleving. U bepaalt uw doelen en 

kiest wat u voor wie gaat doen. Kiest u voor het bieden van dien-

sten voor kwetsbare mensen? Biedt u ze een plek als vrijwilliger? 

Of gaat u voor het onderhouden of opzetten van een publieke 

voorziening? Ook belangrijk is het bepalen van uw doelgroep. Zijn 

dat jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen? Dementerende 

ouderen in een lokaal verzorgingshuis? Of veertigers met een 

licht verstandelijke beperking? Zeker in deze eerste fase is het ook 

verstandig te kijken waaróm u de activiteiten organiseert die u 

organiseert. Maak daarom uw doelen SMART. En: bedenk wie en 

wat u waarvoor nodig heeft.

3
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Wat kunt u?
Hebt u bepaald wat u wilt? Dan kijkt u vervolgens wat u kunt doen. 

Hoe? Door het draagvlak en de draagkracht in uw organisatie te 

monitoren. En door te kijken naar wat bij uw organisatie past.

Welke voorbereidingen treft u?
U weet wat u wilt en wat u kunt. Tijd om voorbereidingen te tref-

fen. U zorgt voor intern draagvlak, regelt de benodigde financiële 

middelen en kijkt of het mogelijk is met (externe) partners samen te 

werken. Belangrijk is ook dat u voldoende menskracht en kennis ver-

zamelt voordat u begint. U maakt vervolgens een planning en gaat 

aan de slag. Werkt u samen met anderen? Dan is het goed te kijken 

of u uw oorspronkelijke doelen en uw visie moet bijstellen.

Hoe gaat u te werk?
U weet wat u wilt, wat u kunt en u heeft alle voorbereidingen 

getroffen. Tijd voor actie. U start met de uitvoering van uw activi-

teiten. Ook kijkt u of en hoe u nieuwe vrijwilligers aan u bindt en 

of het nodig is begeleiders (extra) te trainen. 

Hoe verankert u successen? 
Lopen uw activiteiten? Dan is het tijd om successen en verbeter-

punten in kaart te brengen. Te evalueren wat goed en minder 

goed gaat. Zowel in uw eigen organisatie als in de samenwerking 
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met uw partners. U kijkt naar het proces: verloopt alles goed? En 

naar het effect: wat leveren of leverden de activiteiten op? Dit 

biedt handvatten om de activiteiten structureel in uw aanbod op 

te nemen en duurzaam in te bedden in uw organisatie. 

Participeren? Ja graag, maar … 
Vrijwilligersorganisaties willen zich inzetten voor de participatie- 

samenleving, maar stellen wel voorwaarden. Belangrijk zijn 

bijvoorbeeld intern draagvlak, voldoende financiële middelen 

en genoeg vrijwilligers voor de begeleiding en organisatie van 

activiteiten. Verder is er behoefte aan kennis en ervaring in het 

werken met en werven van specifieke doelgroepen. Organisaties 

geven ook aan liefst met zoveel mogelijk andere partijen samen te 

werken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, collega-organisaties, 

burgerinitiatieven en het bedrijfsleven.

Handig hulpmiddel: stappenplan
Wat wilt u? Wat kunt u? Welke voorbereidingen treft u? Hoe gaat 

u te werk? Hoe verankert u successen? In vijf stappen heeft u zicht 

op uw bijdrage aan de participatiesamenleving. In onderstaand 

stappenplan hebben we alle stappen voor u op een rij gezet. 
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Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering3

C. mogelijk maken3

B. wat kunnen we?3

A. wat willen we?3

Met handige tools
In hoofdstuk 4 staan kort alle stappen die uw organisatie helpen 

bij het aan de slag gaan in de participatiemaatschappij. U vraagt 

zich terecht af: maar hoe pak ik dat concreet aan?  Dat leggen we 

u uit. Per stap geven we u een of meerdere handige tools die u 

helpen de stappen ook daadwerkelijk te zetten. Per tool leest u 

iets meer over de aanpak. Over hoe u de tool toepast en hoe deze 

helpt bij het bereiken van een optimaal resultaat. Per tool geven 

we u ook een voorbeeld.   
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Tools bij het aan de slag gaan in 
de participatiesamenleving

Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering3

C. mogelijk maken3

B. wat kunnen we?3

A. wat willen we?3

Als u wilt weten of en hoe uw organisatie iets voor de participatiesa-

menleving kan betekenen, zijn er drie tools die u helpen een beter 

beeld te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld het stellingenspel ‘Actief in de 

participatiesamenleving’. Hierbij neemt u met uw partners uw dien-

stenaanbod onder de loep en komt u te weten hoe zij uw organisatie 

zien. Ook een praktische tool is het werkboek ‘Ben ik in beeld?’ Dit 

geeft u meer inzicht in uw huidige producten- en dienstenaanbod 

en biedt handvatten om de marketingpositie van uw organisatie te 

versterken. De SWOT-analyse ten slotte is een beproefde manier om 

de sterke/zwakke kanten en de kansen/bedreigingen van en voor uw 

organisatie helder te krijgen. Handig als u wilt weten wat voor soort 

activiteiten u wilt opzetten en wat uw rol is in het geheel.

4
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Stellingenspel ‘Actief in de 
participatiesamenleving’

Wat levert het u op?

U krijgt een goed beeld van wat leden en vrijwilligers vinden van uw 

plan om als organisatie een actievere bijdrage aan de participatie- 

samenleving te leveren. 

Hoe werkt de tool?

U werkt in groepjes. Ieder groepje krijgt stellingen voorgelegd. 

Over het binnenhalen van kwetsbare groepen als lid of vrijwilliger. 

Over het bieden van diensten in de samenleving. En over het in 

stand houden van publieke voorzieningen. Groepsleden spreken 

hun voorkeur uit, zodat voor- en tegenargumenten meteen helder 

zijn. Op basis hiervan kunt u makkelijker bepalen wat u als organi-

satie gaat doen.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

U heeft een representatieve groep leden of vrijwilligers nodig 

die actief wil meedenken over de toekomst van de organisatie. 

Belangrijk is ook de begeleider van de werksessie. Hij of zij moet 

het doel van de bijeenkomst en de rol van uw organisatie goed in 

de maatschappelijke context kunnen plaatsen. Het stellingenspel 

duurt gemiddeld twee uur.
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voorbeeld

Op de bres voor kwetsbare ouderen

Op zoek naar extra inkomsten komt de secretaris van een 

hobbyclub op het spoor van Premieplan, een fonds dat 

de inkomsten verdubbelt van een geldinzamelingsactie 

om activiteiten voor kwetsbare ouderen te organiseren. 

Jaarlijks organiseert de hockeyclub een openbare verkoop 

in combinatie met een repair café. De extra inkomsten 

zijn bedoeld voor de aanschaf van gereedschap. Doen er 

kwetsbare ouderen mee aan de activiteit, dan verdubbelt 

Premieplan de opbrengst. De secretaris legt het idee voor 

aan het bestuur dat wel heil ziet in het plan. De vraag is of 

de leden dat ook vinden. Het stellingenspel biedt uitkomst. 

De leden binden graag kwetsbare ouderen aan hun club, 

mits er aanpassingen plaatsvinden aan het clubgebouw 

en het inzamelingsprogramma. Ook is geld nodig voor 

deskundigheidbevordering om de kwetsbare ouderen te 

begeleiden. Dit is geen probleem, omdat de extra inkom-

sten de kosten volledig dekken.
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Voor wie is het bedoeld?

Het Stellingenspel is een mooie tool voor organisaties die een 

actieve rol in de participatiesamenleving willen spelen. Vaak zijn 

dit ondernemende organisaties die nieuwe kansen willen benut-

ten nu de overheid zich langzaam terugtrekt. Het Stellingenspel 

helpt bovendien besturen om draagvlak binnen de organisatie te 

creëren en te vergroten.

Meer lezen

www.movisie.nl/tools/stellingenspel-actief-participatiesamenleving

http://www.movisie.nl/tools/stellingenspel-actief-participatiesamenleving
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Ben ik in beeld?

Wat levert het u op?

U versterkt de marketing(positie) van uw vrijwilligersorganisatie 

en brengt meteen uw organisatie positief onder de aandacht. 

Hoe werkt de tool?

U neemt tijdens drie werkateliers met externe organisaties uw acti-

viteiten en dienstenaanbod onder de loep. U leert de positie van uw 

organisatie kennen en bent hierdoor beter in staat uw marketingstra-

tegie te bepalen en dus nieuwe producten/diensten te ontwikkelen.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Voor aanvang van de werkateliers is het belangrijk dat u weet wat u 

wilt bereiken. Ook doet u er goed aan een initiatiefgroep te vormen 

die de ateliers organiseert en vanuit een voortrekkersrol zoveel 

mogelijk mensen mobiliseert, binnen en buiten uw organisatie. Een 

optimaal resultaat is ook gebaat bij het delen van de werkatelier-

uitkomsten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Voor wie is het bedoeld?  

Het werkboek ‘Ben ik in beeld?’ is een aanrader voor alle vrijwilligers-

organisaties die meer of andere leden, klanten, vrijwilligers en finan-

ciers willen bereiken. Hoe meer partijen u bereikt, des te beter u weet 

welke activiteiten u wilt organiseren en hoe u zich daarmee profileert.
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Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/ben-ik-beeld

Wijkwerkplaats West eindelijk goed in beeld

Welkom bij Wijkwerkplaats West, de vrijwilligersorganisatie 

die dienstbaar wil zijn aan de samenleving, andere non-profi-

torganisaties en vooral aan mensen die om welke reden dan 

ook buiten het arbeidsproces vallen. De wijkwerkplaats is 

net begonnen, dus er zijn nog maar weinig samenwerkings-

partners, opdrachtgevers of mensen die een beroep doen op 

de diensten van de organisatie. Uit gesprekken met andere 

non-profitorganisaties blijken veel mensen een onvolledig 

en soms onjuist beeld te hebben van wat de wijkwerkplaats 

eigenlijk doet. Tijd voor actie dus. Wijkwerkplaats-vrijwill-

gers besluiten de ‘Ben ik in beeld-methode’ te gebruiken en 

nodigen lokale organisaties en de welzijnsstichting uit voor 

een werkatelier. Hier komt nogmaals naar voren dat veel 

mensen de wijkwerkplaats niet kennen en soms zelfs voor-

oordelen hebben over nut en noodzaak van de organisatie. 

De sessie levert uiteindelijk een goed doortimmerd commu-

nicatieplan op waarmee de wijkwerkplaats zich goed weet te 

profileren. En met succes. Het aantal cliënten groeit gestaag 

en steeds meer ‘externen‘ gaan Wijkwerkplaats West zien als 

een erkend partner. voorbeeld

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.movisie.nl\publicaties\ben-ik-beeld
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SWOT-analyse – sterke en 
zwakke kanten, kansen en 
bedreigingen

Wat levert het u op?

U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw organisatie 

in relatie tot de kansen en bedreigingen voor uw organisatie.

Hoe werkt de tool?

U stelt een werkgroep samen van representatieve vrijwilligers en/

of medewerkers. Deze brengen de sterke en zwakke kanten van 

uw organisatie in kaart. Ook kijken ze waar kansen liggen en 

waar zich bedreigingen voordoen als u besluit u in te zetten voor 

de participatiesamenleving. De kunst is uw sterke punten en de 

grootste kansen voor uw organisatie te identificeren, aan elkaar te 

koppelen en deze te verwerken in een concreet plan van aanpak.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

U heeft nodig: het werkmateriaal dat bij de SWOT-analyse hoort, een 

representatieve groep van zo‘n 6 tot 15 vrijwilligers/medewerkers 

en een goede voorzitter. U boekt meer resultaat als de werkgroep 

vooraf weet wat uw verwachtingen zijn.
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Voor wie is het bedoeld?

Een SWOT-analyse is in principe toepasbaar voor alle organisaties 

die willen weten hoe zij hun rol in de participatiesamenleving 

optimaal kunnen vervullen.

Meer lezen

www.movisie.nl/tools/swot-analyse
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voorbeeld

Meer subsidie voor ‘Op het batje’

Door lokale bezuinigingen krijgt tafeltennisvereniging ‘Op 

het batje’ minder subsidie. Van het weinige geld dat de 

club nog ontvangt, gaat het gros naar de relatief kleine 

groep leden met een verstandelijke beperking. Gevolg: 

te weinig geld om de accommodatie nog te betalen. De 

gemeente wil wel extra subsidie beschikbaar stellen, maar 

alleen als ook ouderen met een lichamelijke beperking 

kunnen deelnemen aan de tafeltennisactiviteiten. Een 

interessant aanbod, want met deze extra subsidie zijn de 

accommodatieproblemen opgelost. Het bestuur wil het 

plan tijdens de ALV voorleggen aan de leden, maar stelt 

vooraf een SWOT-analyse op waarin het argumenten voor 

én tegen de nieuwe constructie in kaart brengt. Hieruit 

blijkt dat de club meer dan voldoende faciliteiten heeft om 

ook ouderen met een fysieke beperking als lid te verwel-

komen. Met dank aan de aanpassingen die ‘Op het batje’ 

eerder al doorvoerde voor haar leden met een verstande-

lijke beperking.
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Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering3

C. mogelijk maken3

B. wat kunnen we?3

A. wat willen we?5

U weet wat u wilt bereiken. Tijd om te bepalen wat u kunt gaan 

doen voor de participatiesamenleving. Ook hier zijn verschillende 

tools die u verder op weg helpen. Via de ‘Krachtmeting’ komt u 

te weten hoe sterk uw organisatie is. Of sprake is van voldoende 

draagkracht en draagvlak. Hoe het zit met aanwezige vernieu-

wingskracht. En wat nodig is om duurzaam te ondernemen in 

de participatiesamenleving. Wilt u weten welke activiteiten bij 

uw huidige organisatie passen? Wat u moet veranderen voordat 

u aan de slag gaat? Welke nieuwe koers misschien nodig is en 

welke cultuuromslag daarbij past? Dan is de ‘Cultuurproef’ een 

handig instrument.
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Krachtmeting

Wat levert het u op?

U krijgt inzicht in de totale draagkracht voor vernieuwingen bin-

nen uw organisatie. Ook komt u te weten welke organisatieonder-

delen sterk genoeg zijn en/of welke onderdelen nog versterking 

kunnen gebruiken.

Hoe werkt de tool?

De Krachtmeting bestaat uit krachtproeven, eenvoudige vragen-

lijsten. Verschillende mensen in de organisatie vullen vragen in 

over vijf aspecten van de draagkracht in uw organisatie. Thema’s 

zijn bestuur, vrijwillige medewerkers, onderlinge samenwerking, 

aanwezige faciliteiten en bereidheid tot vernieuwing. De gemid-

delde waarden van de krachtproeven geven een beeld van de 

draagkracht van uw organisatie.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Belangrijkste is dat u een representatieve groep vrijwilligers sa-

menstelt, liefst een combinatie van medewerkers en bestuurders. 
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Voor wie is het bedoeld?

De krachtmeting is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die wil-

len weten of hun organisatie voldoende draagkracht heeft om een 

rol te spelen in de participatiesamenleving. Het instrument geeft 

inzicht in wat u nog moet versterken om uiteindelijk succesvol aan 

de slag te gaan.

Meer lezen

www.movisie.nl/tools/krachtmeting-vrijwilligersorganisaties



30

voorbeeld

De kracht van Stichting Culturaal

Stichting Culturaal organiseert jaarlijks een lokaal cultureel 

festival en wil zich meer profileren als maatschappelijk 

betrokken organisatie. Culturaal-vrijwilligers geven aan 

graag met vrijwilligers met een autismespectrumstoornis te 

werken en tijdens het festival activiteiten voor allochtone 

ouderen te organiseren. Omdat het bij ideeën blijft zet 

het bestuur een krachtmeting op. Hiermee brengt het de 

kracht van en verbeterpunten in de organisatie in kaart om 

de plannen uiteindelijk te verwezenlijken.
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Cultuurproef

Wat levert het u op?

U krijgt een beter inzicht in de normen en waarden binnen uw 

huidige organisatiecultuur en hoe uw organisatie functioneert. De 

Cultuurproef brengt ook de gewenste cultuur van uw organisatie 

in beeld, zodat u weet wat u moet veranderen om u optimaal voor 

de participatiesamenleving in te kunnen zetten.

Hoe werkt de tool?

De Cultuurproef bestaat uit een vragenlijst en een cultuurmodel, in te 

vullen en te beoordelen door verschillende mensen in uw organisatie. 

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Het handigst is om de Cultuurproef door verschillende mensen 

binnen uw organisatie te laten invullen. De uitkomsten bieden 

inzicht in het innovatieve gehalte van uw cultuur. Blijkt dit gehalte 

hoog genoeg? Dan zijn aanpassingen niet nodig. Is ingrijpen wel 

gewenst? Dan weet u welke cultuurverandering nodig is om uw 

inzet in de participatiesamenleving te vergroten.  

Voor wie is het bedoeld?

De Cultuurproef is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die willen 

weten of hun huidige vrijwilligers en medewerkers ook achter een 

grotere inzet in de participatiesamenleving staan. 
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Meer lezen

www.movisie.nl/tools/cultuurproef

voorbeeld

Sportactiviteiten voor dementerende ouderen

Het bestuur van een lokale zorgorganisatie besluit op uit-

nodiging van de lokale welzijnsstichting sportactiviteiten 

te organiseren voor dementerende ouderen. Vrijwilligers 

geven aan interesse te hebben, maar vragen zich openlijk 

af of de activiteiten bij hun organisatie passen. Uiteindelijk 

wijst de Cultuurproef onder een groot aantal vrijwilligers 

uit dat aanpassing van de interne cultuur nodig is om te 

starten met de nieuwe activiteiten.
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Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering3

C. mogelijk maken3

B. wat kunnen we?5

A. wat willen we?5

U weet wat u wilt en wat u kunt. Tijd om voorbereidingen te 

treffen om actieve deelname aan de participatiesamenleving ook 

daadwerkelijk mogelijk te maken. Een mooi hulpmiddel als u een 

specifieke groep vrijwilligers wilt werven, is de ‘Quickscan Vinden 

en Binden’. De tool helpt u daarnaast het vind- en bindproces stap 

voor stap te verbeteren. Handig is ook de ‘Toolkit Verzilveren’; 

zeker als u van plan bent senioren te werven en aan te spreken op 

hun vaak specifieke talenten. Ook geschikt is het boekje ‘Vonk!’. 

Hierin staan verschillende voorbeelden over hoe u als organisatie 

uw doel kunt bereiken. Daarbij gaat het lang niet altijd om het 

genereren van subsidiegeld. Ook inzet van werknemers uit het 

bedrijfsleven kan u dichterbij uw doel brengen.
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Quickscan Vinden en Binden

Wat levert het u op?

Na uitvoering van de Quickscan Vinden en Binden heeft u een ac-

tieplan dat u helpt vrijwilligers aan uw organisatie te binden. Ook 

krijgt u inzicht in hoe nieuwe vrijwilligers te werven en beschikt 

u over een checklist om uw vrijwilligersbeleid tegen het licht te 

houden.

Hoe werkt de tool?

De Quickscan bestaat uit een vragenlijst die meerdere mensen van 

uw organisatie invullen. De vragenlijst omvat alle stappen, nodig 

voor het vinden en binden van vrijwilligers. Iedere vraag gaat ver-

gezeld van een korte uitleg met tips over het onderwerp.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

U komt tot de beste resultaten als u de vragenlijst met meerdere 

mensen uit uw organisatie gezamenlijk invult. Handig is om tijdens 

het invullen de doelgroep die u wilt bereiken in gedachten te hou-

den. Een andere optie is dat u mensen uit de beoogde doelgroep 

uitnodigt om bij het uitvoeren van de Quickscan aanwezig te zijn.  

Dit levert nog meer bruikbare informatie op over het werven en 

behouden van nieuwe vrijwilligers.
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Voor wie is het bedoeld?

De QuickScan is bruikbaar voor alle typen vrijwilligersorganisaties.

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/quickscan-vinden-binden

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.movisie.nl\publicaties\quickscan-vinden-binden


36

voorbeeld

Twee actieplannen en een handige checklist

Een vereniging van natuurgidsen heeft meer vrijwilligers 

nodig. Liefst geeft de organisatie mensen met een licht 

verstandelijke beperking de ruimte zich bij de club aan te 

sluiten. Maar hoe? Drie actieve leden vullen de Quickscan 

Vinden en Binden in. De opbrengst: een actieplan. Of ei-

genlijk twee. Eén om nieuwe vrijwilligers te werven die het 

leuk vinden mensen met een licht verstandelijke beperking 

te begeleiden. En één om mensen met een licht verstan-

delijke beperking te vinden en te binden. Verder ligt er 

na afloop van de Quickscan een checklist waarin staat hoe 

aanpassing van het vrijwilligersbeleid het werven, plaatsen 

en begeleiden van de nieuwe doelgroep mogelijk maakt. 
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Toolkit Verzilveren

Wat levert het u op?

Mensen blijven langer vitaal en willen ook op hogere leeftijd 

actief deelnemen aan de samenleving. Sterker nog: mensen tussen 

de 55 en 75 jaar doen bijna de helft van al het vrijwilligerswerk. 

Toch zijn er nog genoeg ‘onontdekte’ 65-plussers die zich graag 

voor de goede zaak inzetten (Alblas en Penninx, 2008). Zeker als 

de randvoorwaarden kloppen en ze gevraagd worden op hun ken-

nis en kunde.

Hoe werkt de tool?

Vier partijen spelen een belangrijke rol bij het vinden van actieve 

senioren: senioren zelf, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke 

instellingen en de gemeente. De toolkit Verzilveren bevat ver-

schillende instrumenten waarmee iedere partij zijn voordeel kan 

doen als het actieve senioren wil werven. Dan moet u denken aan 

wervingsmethoden, trainingen en cursussen op het gebied van 

talentontdekking en –ontwikkeling en manieren om de instroom 

van jongere senioren te stimuleren.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Verstandig is om een vrijwilligerscommissie op te tuigen die zich 

namens uw organisatie specifiek richt op de werving van actieve 

senioren. Oudere vrijwilligers onderdeel maken van de commissie 

levert een belangrijke meerwaarde op.  
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voorbeeld

Zilveren Kracht Centrale Leiden

In Leiden is speciaal voor senioren de Zilveren Kracht 

Centrale opgericht. Vrijwilligers van de centrale koppelen 

jonge senioren aan maatschappelijke initiatieven en orga-

nisaties. De twee werelden ontmoeten elkaar onder meer 

tijdens netwerkbijeenkomsten en meetings. Ook stelt de 

Zilveren Kracht Centrale activiteitenplannen en advies- 

trajecten voor vrijwilligersorganisaties op die helpen bij 

het enthousiasmeren en binden van senioren.
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Voor wie is het bedoeld?

De toolkit is bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties en –initi-

atieven, gemeenten en welzijnsinstellingen die participatie van 

senioren willen bevorderen en faciliteren. En uiteindelijk doen ook 

de senioren die als potentiële vrijwilligers goud in handen heb-

ben en dit graag in organisatieverband willen verzilveren, er hun 

voordeel mee.

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/toolkit-verzilveren

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.movisie.nl\publicaties\toolkit-verzilveren
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Vonk!

Wat levert het u op?

Naast vrijwilligersorganisaties willen vaak ook bedrijven, particu-

lieren en tal van clubs zich inzetten voor de wereld om hen heen. 

Maatschappelijke idealen verwezenlijken. Dat kan in de vorm van 

een financiële bijdrage, maar steeds vaker stellen mensen tijd, 

materialen en kennis beschikbaar voor de ‘goede zaak’. In de 

publicatie Vonk! staan 50 praktijkvoorbeelden van hoe vrijwil-

ligersorganisaties anderen helpen bij het verwezenlijken van de 

eigen doelstellingen. 

Hoe werkt de tool?

Vonk! biedt inzicht in de mogelijkheden die uw organisatie 

heeft als u anderen wilt betrekken bij de inrichting en uitvoe-

ring van uw activiteiten. U krijgt meer inzicht in hoe u op een 

systematische en praktische manier geld werft bij fondsen. Ook 

leest u hoe u maatschappelijke activiteiten opzet en wat u moet 

doen als u van plan bent om u te richten op crowdfunding en 

crowdsourcing.

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Het is aan te raden een aantal voor uw interessante mogelijk-

heden uit Vonk! te selecteren. Dit levert veel extra middelen op 

voor de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. Verstandig 

is het een paar vrijwilligers en een bestuurslid te vragen om met 
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informatie uit het boekje de fondsenwerving op te pakken en uit 

te werken.

Voor wie is het bedoeld?

Het is niet langer vanzelfsprekend dat burgers voor financiële 

ondersteuning van hun initiatieven of organisatie bij de overheid 

te terecht kunnen. Iets bijdragen aan de participatiesamenleving 

gaat niet zomaar. Vonk! helpt burgerinitiatieven en organisaties 

om nog niet-gebaande paden te bewandelen om de gewenste 

doelen te realiseren. 

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/vonk

http://www.movisie.nl/publicaties/vonk
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voorbeeld

Stichting Laluz: matching ideals

De Amsterdamse Stichting Laluz brengt enthousiaste 

young professionals en bevlogen ideële organisaties met 

elkaar in contact. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. 

Van finance tot ict, van communicatie tot coaching: de 

maatschappelijk betrokken jongeren ‘doneren’ hun ex-

pertise vrijwillig aan ideële organisaties die vaak zitten te 

springen om de innovatieve kijk, het jeugdige enthousias-

me en de vaak letterlijk onbetaalbare inzet van een veelal 

jonge doelgroep. Meer informatie: 

www.stichtinglaluz.nl. 

http://www.stichtinglaluz.nl/index.php/cms_categorie/48317/id/48317/bb/1/CurrentLanguage/
http://www.stichtinglaluz.nl/index.php/cms_categorie/48321/id/48321/bb/1/CurrentLanguage/
http://www.stichtinglaluz.nl
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Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering3

C. mogelijk maken5

B. wat kunnen we?5

A. wat willen we?5

U weet wat u wilt en wat u kunt. Ook heeft uw organisatie de 

nodige voorbereidingen getroffen om actief in de participatie- 

samenleving aan de slag te gaan. Tijd voor de uitvoering. En voor 

twee handige tools die u daarbij helpen. Gaat u werken met vrij-

willigers met een beperking? Dan is de brochure ‘Focus op talent 

in plaats van beperking’ de moeite van het bestuderen waard. 

Ook een mooi instrument is de methode ‘Erkenning Verworven 

Competenties (EVC)’. Hiermee geeft u uw vrijwilligers inzicht in 

wat ze leren in hun vrijwilligerswerk. In sommige gevallen is de 

EVC-methode de opstap naar een betaalde baan. Zeker kwetsbare 

vrijwilligers hebben baat bij de tool. Het genereert zelfvertrou-

wen; precies dat wat nodig is om mensen (nog meer) te activeren.
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Focus op talent in plaats van 
beperking

Wat levert het u op?

U krijgt concrete handvatten aangereikt die helpen om mensen 

met een beperking een goede plek binnen uw organisatie te 

bieden. Door de verrijking van uw vrijwilligersbestand met vaak 

bijzondere talenten bent u bovendien zichtbaarder en toeganke-

lijker voor andere kwetsbare doelgroepen.

Hoe werkt de tool?

Ook (of: juist) mensen met een beperking hebben talenten en kwali-

teiten die uitermate van pas komen in het vrijwilligerswerk. Toch zijn 

ze vaak niet of nog te weinig zichtbaar voor veel vrijwilligers- 

organisaties. De vragen in deze brochure maken u bewust van uw 

eigen (in)zicht en handelen waar het om werven van mensen met 

een beperking gaat. Op basis van de tien aanvullende tips brengt u 

het geleerde meteen in de praktijk. 

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Wilt u uw organisatie toegankelijk maken voor mensen met een 

beperking? Laat dan letterlijk zien dat uw deuren openstaan voor 

alle soorten vrijwilligers. En dat u zich verdiept in het bijzondere 

talent van uw nieuwe vrijwilliger(s).
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Voor wie is het bedoeld?

De brochure ‘Focus op talent in plaats van beperking’ is een prima 

tool voor alle vrijwilligersorganisaties die extra handen nodig 

hebben en mensen met een beperking graag een vrijwilligersplek 

bieden. 

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/focus-talent-plaats-beperking

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.movisie.nl\publicaties\focus-talent-plaats-beperking
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voorbeeld

Meer diversiteit door focus op talent

De jongerenafdeling van een lokale politieke partij wil 

graag meer diversiteit in haar groep actieve leden. Idee is 

om de organisatie op meerdere fronten toegankelijker te 

maken en zo jongeren met een beperking te enthousias-

meren. Een aantal jonge leden legt contact met een lokale 

zorginstelling waarvan bekend is dat ze de doelgroep 

goed kent. En dat blijkt. Medewerkers van de instelling 

helpen bij het creëren van geschikte vrijwilligersplekken, 

bij gerichte wervingsacties en bij het overwinnen van de 

nodige vooroordelen door te focussen op het talent van de 

nieuwe vrijwilligers.
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Erkenning van Verworven 
Competenties (EVC)

Wat levert het u op?

Vrijwilligers weten welke kennis en ervaring (competenties) ze 

door hun vrijwilligerswerk opdoen/hebben opgedaan en wat deze 

competenties waard zijn. Daarmee is het een soort diploma, een 

bewijs van erkenning. Dit geeft zelfvertrouwen en stimuleert ze in 

hun verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld in de uiteindelijke opstap 

naar betaald werk.

Hoe werkt de tool?

Een vrijwilliger en begeleider nemen de methode door en stellen 

voor de vrijwilliger relevante competenties op. De vrijwilliger 

beoordeelt eerst zichzelf aan de hand van de geformuleerde 

competenties en verzamelt vervolgens bewijzen om deze eigen 

beoordeling te staven. Na de eigen beoordeling en bewijsverza-

meling neemt een onafhankelijk beoordelaar alle gegevens door. 

Tijdens een eindgesprek bespreken vrijwilliger en begeleider de 

beoordeling, de uiteindelijke basis voor een persoonlijk ontwikkel-

plan. Ook krijgt de vrijwilliger een officieel deelnamebewijs.    

Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Een goede procedure staat of valt onder meer met de inzet en 

deskundigheid van de begeleider en beoordelaar. Van belang bij 
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de stapsgewijze opzet van de EVC-methode zijn ook de aanwezig-

heid van een geschikte gespreksruimte, voldoende tijd en betrok-

ken medewerkers. 

Voor wie is het bedoeld?

De EVC-procedure is geschikt voor een breed scala aan vrijwil-

ligers, variërend van ‘gewone’ en kwetsbare vrijwilligers tot ex-

daklozen of allochtone vrouwen. Eigenlijk voor alle vrijwilligersor-

ganisaties dus.

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/

toolkit-competentieontwikkeling-vrijwilligerswerk
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voorbeeld

Meer zelfvertrouwen voor ex-vluchtelingen

Veel ex-vluchtelingen hebben in hun land van herkomst de 

nodige kennis en ervaring opgedaan, maar beschikken niet 

over een diploma. Een Nederlandse vluchtelingenorgani-

satie besluit hierop in te spelen. Ex-vluchtelingen gaan via 

de organisatie aan de slag in een maatschappelijk project, 

laten zien wat ze kunnen en leren hun kennis en ervaring 

gericht in te zetten. Via een EVC-procedure brengen ze 

vervolgens hun competenties in kaart, wat leidt tot meer 

zelfvertrouwen en in sommige gevallen het vinden van 

betaald werk.
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Overkoepelend doel: actief in de participatiesamenleving

E. duurzame inbedding3

D. uitvoering5

C. mogelijk maken5

B. wat kunnen we?5

A. wat willen we?5

U weet wat u wilt en wat u kunt. Uw organisatie heeft de nodige 

voorbereidingen getroffen om actief in de participatiesamenle-

ving aan de slag te gaan. Sterker nog: u bent volop bezig. Tijd om 

te kijken hoe u successen verankert en vrijwilligers structureel aan 

uw organisatie verbindt. Een instrument dat helpt bij de duurzame 

inbedding van uw activiteiten is ‘Verzilver de inzet van jongeren’. 
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Verzilver de inzet van jongeren

Wat levert het u op?

U krijgt onder meer inzicht in het effect van het werken met 

specifieke groepen vrijwilligers. Wat is hun bijdrage aan de doelen 

van uw organisatie? En: met welke vrijwilligers haalt u nog meer 

uit uw activiteiten? Het werkboek ‘Verzilver de inzet van jonge-

ren’ is in eerste instantie gericht op de bijdrage van jongeren in 

vrijwilligersorganisaties, maar is ook prima toepasbaar op andere 

doelgroepen.

Hoe werkt de tool?

‘Verzilver de inzet van jongeren’ omvat meerdere tools. Met 

‘Jongerenparticipatie als vliegwiel voor organisatievernieuwing’ 

brengt u doelen en effecten van het werken met jongeren in kaart 

en inventariseert u hoe u deze effecten versterkt. De ‘Effecten-

Arena’ is een mooie manier om op individueel niveau, organisa-

tie- of samenwerkingsniveau een beter beeld te krijgen van het 

maatschappelijk rendement van het werken met jongeren. Het 

werkboek richt zich op het werken met jongeren, maar is eenvou-

dig toepasbaar op andere doelgroepen.
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Hoe bereikt u een optimaal resultaat?

Belangrijk is om alle plannen en ideeën die u na het invullen van 

de werkbladen in het werkboek heeft verzameld uit te werken in 

concrete acties. Handig is om daarbij het werkblad ‘Versterken van 

effecten’ te gebruiken. 

Voor wie is het bedoeld?

Het werkboek ‘Verzilver de inzet van jongeren’ is uiteraard 

geschikt voor vrijwilligersorganisaties met jongeren aan boord. 

Maar net zo goed biedt deze tool u een beeld van de inzet van 

senioren, mensen met een beperking of mensen met een uitkering 

in uw organisatie. U leert in ieder geval anders kijken naar uw 

activiteiten en de mensen die deze activiteiten mogelijk maken.

Meer lezen

www.movisie.nl/publicaties/verzilver-inzet-jongeren

file:///C:\Users\remar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\UKDUBL2K\www.movisie.nl\publicaties\verzilver-inzet-jongeren


53 

voorbeeld

Maatschappelijke stage met meerwaarde

In een door vrijwilligers gerund buurthuis vragen som-

migen zich af of het nog zin heeft om te blijven werken 

met maatschappelijke stagiairs uit de wijk. Begeleiding 

kost veel tijd, omdat nogal wat jongeren uit multipro-

bleemgezinnen komen. Het buurthuis wil graag iets blijven 

betekenen voor de doelgroep. Maar hoe? Het bestuur van 

het buurthuis besluit via tools in het werkboek ‘Verzilver 

de inzet van jongeren’ te achterhalen hoe de jongeren 

structureel kunnen bijdragen aan het bereiken van zoveel 

mogelijk bewoners en het bij elkaar brengen van mensen 

met verschillende achtergronden. Het bestuur besluit de 

maatschappelijke stage-activiteiten zo in te richten dat ze 

de ouders van de scholieren bereiken én dat de jongeren in 

contact komen met oudere buurtbewoners. De maatschap-

pelijke stage draagt zo concreet bij aan de organisatiedoe-

len: alle reden om door te gaan.
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Ten slotte …
Wilt u weten welke methoden op meerdere plekken al succesvol 

zijn toegepast? Dan kunt u terecht in de Databank Effectieve soci-

ale interventies (www.movisie.nl/esi). Zo hoeft u niet zelf het wiel 

uit te vinden. Werkt u al met een bepaalde methode? Dan biedt 

informatie in de databank u de kans deze verder te verbeteren. 

Hiermee vergroot u de kans om een project of activiteit duur-

zaam of nog duurzamer in te vullen. De databank helpt u ook om 

de door uw organisatie gekozen interventies te verantwoorden 

richting gemeenten en andere opdrachtgevers. U bent in staat de 

voordelen te benoemen en bewijst dat u heel weloverwogen voor 

een bepaalde aanpak heeft gekozen.
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Bent u wel in beeld bij uw gemeente? 

In het boekje ‘Gezocht: actieve burgers 

(m/v)', leest u waarom veel gemeenten 

graag een beroep doen op vrijwilligers- 

organisaties. Wat zien zij als voordelen 

van samenwerken? Nodig uw gemeente 

eens uit en ga in gesprek aan de hand  

van beide publicaties.  

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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In de participatiesamenleving wordt van burgers verwacht dat ze 

meer op eigen kracht en met elkaar hun leven inrichten. Vanzelf 

gaat dat niet. De gemeenten in uw omgeving zoeken naar hoe ze 

meer kunnen overlaten aan actieve burgers. Tegelijkertijd zoeken 

vrijwilligersorganisaties naar manieren om toekomstbestendig te 

blijven: meer vrijwilligers, een goed imago, voldoende inkomsten. 

Door een actieve rol te spelen in de participatiesamenleving, 

verstevigt u uw positie. En dat kunt u, want u hebt veel ervaring 

met soms lastig bereikbare doelgroepen. De diensten van uw 

organisatie vergroten de zelfredzaamheid van burgers. U bent 

in staat om mensen met een beperking of uitkering (weer) in 

beweging te krijgen. In dit boekje staan praktische tips en tools 

waarmee u aan de slag kan voor de participatiesamenleving. 

Want uw vrijwilligersorganisatie is dé plek waar meedoen 

mogelijk wordt.

Werkt u al samen met gemeenten? 

Want samen werkt het!
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