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Richten

Stap 1: Visie ontwikkelen op vrijwilligerswerk

Hoe het begon

‘Het Pleintje’ ligt midden in een dichtbebouwde wijk van een middelgrote stad. Zo’n wijk met veel stra-

ten, veel auto’s en weinig bomen. Er is weinig speelgelegenheid en ongeveer vijfendertig jaar geleden 

hebben enkele wijkbewoners met kinderen een vereniging opgericht om een veilige en gezellige speel-

plek voor hun kinderen te creëren.

De vereniging groeide als kool, zeker omdat er veel gezinnen met jonge kinderen in de wijk woonden. 

Om het pleintje werd een hek geplaatst en de leden bouwden een eigen clubhuis. Behalve het openhou-

den van de speeltuin en het maken van nieuwe speelwerktuigen, organiseerde de vereniging ook uitstap-

jes voor de kinderen en in de zomer een week vakantiekamp buiten de stad. Elk jaar was er een groot 

feest voor alle leden. Het was volstrekt vanzelfsprekend dat lid worden ook actief lid zijn betekende. 

Iedereen hielp mee waar hij of zij kon. Iedereen kende elkaar. Het bestuur bestond uit de meest actieven 

en hielp overal aan mee. Besturen was ook niet ingewikkeld; er werd contributie geheven waar zuinig 

mee werd omgesprongen en verder was er vooral zelfwerkzaamheid.

De grote verandering

Toen begon de wijk te veranderen. De kinderen werden groter, de huizen niet. Veel gezinnen trokken 

weg, als ze dat konden betalen. Hun plaats werd ingenomen door Turken en Marokkanen die eerst in 

pensions woonden maar later, als hun gezinnen overkwamen, in de te kleine huizen. De gezinnen waren 

groter dan die van de oude wijkbewoners en telden veel kleine kinderen. Het aantal leden van de speel-

tuinvereniging werd minder, terwijl het aantal kinderen in de wijk toenam.

De speeltuin draait nu op oude getrouwen die meestal zelf geen kinderen meer thuis hebben. Ze hebben 

weinig contact met de nieuwe bewoners van de wijk, maar wel meer met elkaar. Nieuwe mensen komen 

er dan ook maar moeilijk tussen. Het bindmiddel wordt steeds minder gevormd door de kinderen, maar 

meer door de geschiedenis en de gezelligheid die ze met elkaar hebben. De speeltuin zelf wordt een 

beetje verwaarloosd. Tot nu toe mochten alleen kinderen van leden in de speeltuin komen, maar vaak 

stonden de andere kinderen dan vanachter het hek toe te kijken. Omdat de Turkse en Marokkaanse 

gezinnen toch geen lid worden, besluit het bestuur van het principe van lidmaatschap af te stappen. 

Voortaan mogen alle kinderen, tegen betaling van een symbolisch bedrag per keer, komen spelen.

Het is nu weer druk in de speeltuin, maar er zijn eigenlijk nog te weinig actieve leden om de speeltuin 

draaiende te houden. Het komt bijna allemaal op de bestuursleden neer. Sommige bestuursleden probe-

ren enkele Turkse en Marokkaanse ouders bij de speeltuin te betrekken, maar die lijken niet te begrijpen 

hoe de speeltuin in elkaar zit en wat vrijwilligerswerk inhoudt. Ze komen na veel aandringen wel een 

keertje helpen, maar daarna niet meer.
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De ondergang

Het bestuur ziet het niet meer zitten. Er is te weinig toezicht en er komen steeds meer ‘lastige’ oudere 

broertjes van de Turkse en Marokkaanse kinderen mee, Door de jarenlange verwaarlozing van de speel-

werktuigen gebeuren er ook wat ongelukjes. Er is echter geen geld om de boel op te knappen en de zelf-

werkzaamheid van vroeger bestaat niet meer. Bovendien zijn de wettelijke eisen aan de inrichting en 

werktuigen zo hoog geworden dat ze niet meer zelf gemaakt kunnen worden. Er worden subsidies aan-

gevraagd, maar slechts met mondjesmaat verkregen. De gemeente vindt het draagvlak van de speeltuin 

te beperkt.

Als er vechtpartijen uitbreken in de speeltuin tussen tieners, waarbij messen worden getrokken, en als 

het bestuur na een bestuursvergadering de halve nacht blijft doordrinken en harde muziek door de buurt 

laat schallen, waardoor twee keer achter elkaar de politie moet ingrijpen, is de maat vol. De gemeente 

zegt het bestuur de wacht aan en na een kort en hevig conflict treedt het bestuur af.

Alles moet anders...

De gemeente vindt het echter noodzakelijk dat de speelplek voor de buurt behouden blijft. Het gaat 

sowieso niet zo goed met de buurt: de oude samenhang is verdwenen en hoe de nieuwe bevolking de 

buurt ervaart, is nauwelijks bekend.

De kansen voor een vereniging oude stijl worden in ieder geval niet hoog ingeschat. Toch wordt er een 

nieuwe opzet gemaakt waarin de speeltuin meerdere functies moet gaan vervullen. Behalve een speel-

plek voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar, moet er ook samenwerking komen met scholen en komt 

er een kunstproject voor kinderen die daar anders nooit mee in aanraking komen. Er wordt geen entree 

meer geheven. Daarnaast moet de speeltuin een functie gaan vervullen in het buurtoverleg over kwets-

bare kinderen, dat signaleert met welke kinderen het niet goed gaat en wat eraan gedaan kan worden. In 

dat overleg zitten ook de scholen, huisartsen, politie en de buurtopbouwwerker.

Er wordt een stichting opgericht en een betaalde coördinator aangetrokken. Deze moet de speeltuin 

nieuw leven inblazen en vrijwilligers gaan werven voor het openhouden van de speeltuin en het organi-

seren van activiteiten. Er is een renovatieplan en een nieuw inrichtingsplan. De werkzaamheden worden 

voortvarend ter hand genomen.

Het bestuur van de stichting die de naam ‘Het Pleintje’ overneemt, bestaat uit een drietal welwillende 

buurtbewoners die zelf geen kinderen hebben, maar wel het belang van de speeltuin inzien. Zij willen 

deze bestuursfunctie slechts tijdelijk vervullen.

Een belangrijke activiteit van de coördinator is het opzetten van een vrijwilligersbeleid.
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Vragen en opdrachten bij Stap 1
Visie ontwikkelen op vrijwilligerswerk

Vraag 1
In de nieuwe situatie wil de coördinator het grondig aanpakken met ‘Het Pleintje’. Zij neemt

samen met het bestuur de functies van de speeltuin door en omschrijft de missie van ‘Het

Pleintje’. Omschrijf de visie en missie van de organisatie als geheel.

Vraag 2
Wat zullen de belangrijkste consequenties voor ‘Het Pleintje’ zijn, nu de coördinator besloten heeft 

dat vrijwilligers een belangrijke rol gaan spelen in het bereiken van deze missie? 

Richt je in je antwoord op de aspecten waarvan de organisatie zich bewust moet zijn en hoe de orga-

nisatie het werken met vrijwilligers kan organiseren. 

Vraag 3
Na het formuleren van de missie besluit de coördinator als volgende stap een visie op het werken 

met vrijwilligers te ontwikkelen. Waarom is dit een belangrijke stap?

Vraag 4
Stel dat ‘Het Pleintje’ in de toekomst enorm zou gaan groeien: welke fouten zouden dan voorkomen 

moeten worden?

Vraag 5
Na het ingrijpen door de gemeente ontstaat een hybride organisatie. Kun je dit toelichten aan de 

hand van de kenmerken van een hybride organisatie (paragraaf 5.3.2 en 5.4.2)? Waar moet de coör-

dinator op letten om vrijwilligers betrokken te houden?
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Inrichten 

Stap 2: Vrijwilligerswerk in de organisatiestructuur vormgeven 

De speeltuinvereniging oude stijl was een pure vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestond uit 

actieve vrijwilligers die zelf veel uitvoerend werk deden. er waren een paar commissies voor enkele 

activiteiten, zoals het zomerkamp en het jaarfeest, een technische commissie voor het gebouw en de 

speelwerktuigen, en een kascommissie voor het controleren van de penningmeester. Verder hielp 

iedereen mee al naargelang hij of zij kon en gevraagd werd.

In de nieuwe situatie is de speeltuin een stichting; er zijn geen leden, alleen een bestuur en een 

betaalde coördinator. Meer structuur is er nog niet. Bij het verder invullen van de structuur kijken 

bestuur en coördinator naar de verschillende functies en activiteiten van de speeltuin.

De coördinator onderscheidt zes terreinen die zij voorlopig tot haar taken rekent:

1 beleidsvoorbereiding, bestuursondersteuning, voldoen aan wettelijke en subsidieverplichtingen;

2 werven en selecteren van vrijwilligers;

3 overig vrijwilligersbeleid;

4 samenwerking met andere instellingen en buurtoverleg;

5 inrichting en onderhoud van de speeltuin;

6 verhuur van het gebouw (het nieuwe gebouw kan uitstekend gebruikt worden voor buurtvergaderin-

gen, klaverjasavonden, en dergelijke).

Voor de eerste vier terreinen, die zij nu zelf onder haar hoede heeft, wil de coördinator toe naar een 

situatie waarin een vrijwilliger de coördinerende rol vervult en andere vrijwilligers aanstuurt. 

Zolang dat niet het geval is, vervult ze zelf de coördinerende rol, met name voor het kunstproject 

waar ze zelf op andere plekken al ervaring mee heeft opgedaan. Ook wil ze stagiaires inschakelen 

voor speciale projecten of activiteiten.

De speeltuin wordt lid van de landelijke speeltuinorganisatie. Dat is een vereniging van vrijwel alle 

speeltuinen in het land. De landelijke vereniging heeft een aantal beroepskrachten die zorgen voor 

belangenbehartiging en promotie van het speeltuinwerk.



Vragen en opdrachten bij de casestudie bij Basisboek vrijwilligersmanagement – 8/27

Vragen en opdrachten bij Stap 2: 
Vrijwilligerswerk in de organisatiestructuur vormgeven 

Vraag 6
‘Het Pleintje’ was van oorsprong een voor-ons-door-onsorganisatie (mutual-support organisatie). 

Beschrijf de kerntaken en organisatiekenmerken van ‘Het Pleintje’ in die periode.

Vraag 7
Waaruit blijkt dat de huidige organisatie ‘Het Pleintje’ verschoven is naar een ander type organisatie 

met andere kerndoelen? Hoe zou je de huidige vorm willen typeren?

Vraag 8
Welke ‘fout’ uit de periode voordat de stichting ‘Het Pleintje’ opgericht werd, zou de organisatie nu 

moeten voorkomen? en hoe kan ze dat aanpakken?

Vraag 9
een groot verschil tussen de situatie van ‘Het Pleintje’ vroeger en nu is dat er in de huidige situatie 

een visie op het werken met vrijwilligers bestaat. Dit heeft gevolgen voor de doelen, de structuur en 

de eisen die gesteld worden aan de vrijwilligers. Beschrijf in onderstaande tabel de belangrijkste 

verschillen die zijn voortgevloeid uit de visie.

Vereniging ‘Het Pleintje’ vroeger Stichting ‘Het Pleintje’ nu
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Vraag 10
Wat wordt bedoeld met de geografische reikwijdte van een organisatie?

Vraag 11
a De coördinator heeft het plan opgevat om lid te worden van een landelijke speeltuinorganisatie. Wat 

zou deze organisatie kunnen betekenen voor ‘Het Pleintje’?

b Zou het niet handiger zijn als ‘Het Pleintje’ onderdeel zou worden van een grotere landelijke of 

regionale organisatie die het beleid op een professionele wijze bedenkt, bepaalt en laat uitvoeren? 

Schaalvergroting leidt immers tot lagere kosten en een professionelere aanpak.

Vraag 12
In welke sector plaats jij ‘Het Pleintje’ en waarom? (Kies uit: welzijn, hulpverlening, gezondheid, 

milieu, sport, cultuur/recreatie, kerken, belangenbehartiging/doelgroepen.)

Vraag 13
Wat is de invloed van de sector op de positie van de vrijwilligers in de structuur van ‘Het Pleintje’? 

Vraag 14
Hoe zou jij, als coördinator van ‘Het Pleintje’, proberen te voorkomen dat er op den

duur wrijvingen tussen beroepskrachten en vrijwilligers ontstaan?

Vraag 15
De vrijwilligerscoördinator van ‘Het Pleintje’ rekent de volgende zes gebieden tot haar takenpak-

ket:

1 beleidsvoorbereiding, bestuursondersteuning, voldoen aan wettelijke en subsidieverplichtingen;

2 werven en selecteren van vrijwilligers;

3 overig vrijwilligersbeleid;

4 samenwerking met andere instellingen en buurtoverleg;

5 inrichting en onderhoud van de speeltuin;

6 verhuur van het gebouw.

Wat is haar positie?

Vraag 16
Vind jij dat de positie van de coördinator van ‘Het Pleintje’, zoals die nu is, ook in de toekomst zo 

moet blijven? Motiveer je antwoord.
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Inrichten 

Stap 3: Doelen formuleren

Nu de werkterreinen zijn vastgelegd, is het mogelijk om doelen te gaan formuleren voor het vrijwil-

ligerswerk. Wat wil ‘Het Pleintje’ op deze terreinen bereiken? Dit is overigens niet alleen afhankelijk 

van de missie, maar ook van de beleidsdoelen voor de komende tijd. een belangrijk doel vormt 

natuurlijk de opbouw van de nieuwe organisatie.

Het is duidelijk dat de oude speeltuinvereniging de aansluiting met de nieuwe buurtbewoners gemist 

heeft. De nieuwe speeltuin zoekt de aansluiting met álle bewoners in de buurt. er worden nieuwe 

bestuursleden gezocht, waaronder mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst; de samenstelling 

van de vrijwilligersgroep zal veel meer moeten gaan lijken op de samenstelling van de buurt. Om te 

weten hoe de buurt denkt over de speeltuin en wat de wensen, verlangens en verwachtingen zijn, 

trekt de coördinator een stagiaire van een hogeschool aan, die een buurtonderzoek houdt.

er zijn vijf werkterreinen voor de vrijwilligers benoemd:

1 openen en sluiten van de speeltuin en beheer tijdens openingstijden;

2 voorraadbeheer en verkoop van snoepgoed;

3 organiseren van spel- en andere activiteiten voor de kinderen;

4 organiseren van kunstprojecten met en voor de kinderen;

5 besturen van de speeltuin.

Deze vijf terreinen vormen de basis voor het vrijwilligerswerk in de speeltuin. Deze werkterreinen 

maken het makkelijker om doelen te formuleren voor het vrijwilligerswerk: wat voor vrijwilligers wil 

‘Het Pleintje’ voor die terreinen en wat moeten de vrijwilligers op elk van die terreinen bereiken?

Het liefst wil de coördinator dat de speeltuin zeven dagen per week open is; door de week tussen de 

middag en na schooltijd, en in het weekend ‘s middags. Omdat met name Turkse en Marokkaanse 

kinderen ook vaak ‘s avonds op straat spelen, zou het handig zijn om bijvoorbeeld in de zomer op 

enkele avonden tot negen uur open te zijn. De coördinator maakt een schema van de gewenste ope-

ningstijden en bedenkt hoeveel vrijwilligers per dagdeel nodig zijn. Zo komt ze tot de gewenste 

omvang van de vrijwilligersgroep. Omdat ze niet in één keer alle vrijwilligers kan werven, bedenkt 

ze ook welke openingstijden prioriteit hebben en waarvoor ze als eerste vrijwilligers gaat werven. 

Als belangrijkste doel formuleert de coördinator voorlopig:

1 openhouden van de speeltuin;

2 zorgen voor een veilige sfeer voor de kinderen;

3 dienen als vraagbaak voor de kinderen.

Voor elk van de vijf werkterreinen vervult ze nu zelf de coördinerende rol. Maar ze wil op korte ter-

mijn deze coördinerende taken door vrijwilligers laten vervullen.
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Vragen en opdrachten bij Stap 3
Doelen formuleren

Vraag 17
Doelen formuleren kun je het beste zo concreet en ‘SMART’ mogelijk doen (zie paragraaf 8.3.1). Je 

kunt ze kwantitatief en kwalitatief omschrijven:

•	 Kwantitatieve	doelen	kun	je	goed	formuleren	en	zijn	toetsbaar.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om	de	hoeveel

heid vrijwilligers die je wilt werven.

•	 Kwalitatieve	doelen	geven	de	kwaliteit van de activiteiten en vaardigheden aan en zijn lastig te meten: 

hoe kun je bijvoorbeeld meten dat de vrijwilligers vaardig met allochtone kinderen omgaan?

a Formuleer voor ieder van de vijf genoemde werkterreinen de kwantitatieve en kwalitatieve doelen. 

b Als het gaat om de doelen van het werk kun je drie typen doelen onderscheiden: de prestaties, de 

afzet (dat zijn de aantallen prestaties die bij de klant terecht zijn gekomen) en de effecten van de 

prestaties. 

 Beschrijf erbij wat de prestaties, de afzet en de effecten dienen te zijn.
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Vraag 18
Formuleer de doelen op de drie niveaus in onderstaande tabel. Hiermee heb je een taakafbakening 

gemaakt. Formuleer ook de resultaten (prestaties, afzet en effect) en met wie de doelstelling bereikt 

wordt.

Doelen Prestaties, Afzet, Effect Relatie

Richten 
Doelen op het gebied van visie 
en beleid.

Samen met:

Wie staat onder leiding van
wie?

Apart

Inrichten 
Doelen op het niveau van de
structuur en ondersteunende
processen zoals administratie 
en coördinatie.

Samen met: 

Wie staat onder leiding van
wie?

Apart

Verrichten 
Doelen voor het uitvoerende
werk.

Samen met:

Wie staat onder leiding van
wie?

Apart
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Inrichten 

Stap 4: Taken van vrijwilligers en ondersteuners 

Nu de doelen omschreven zijn, kunnen per werkterrein de activiteiten benoemd worden. Die activi-

teiten kunnen worden omgezet in taak- of functieomschrijvingen. Omdat de coördinator nog niet 

weet wat voor vrijwilligers ze in huis krijgt, wil ze de taken zo f lexibel mogelijk kunnen verdelen. 

De vrijwilligers die de speeltuin openhouden, kunnen die taak natuurlijk combineren met snoep-

goed verkopen of met het organiseren van activiteiten. Omdat dit afhangt van hun interesse en capa-

citeiten, kiest ze voor taakomschrijvingen en maakt ze een losbladig boekje waarin alle taken 

omschreven staan: wat de taak moet opleveren, welke activiteiten bij die taak horen, op welke tijden 

en hoeveel tijd ermee gemoeid is, welke middelen nodig zijn om die taak uit te voeren en welke 

bevoegdheden degene heeft die de taak uitvoert.

Voor sommige taken moeten duidelijke instructies komen, bijvoorbeeld voor het openen en sluiten 

van de speeltuin, terwijl het bij andere taken, zoals het zorgen voor een veilig klimaat voor de kin-

deren, meer gaat om afspraken over de houding tegenover de kinderen, over grenzen met betrek-

king tot al dan niet ingrijpen, bij bijvoorbeeld ruzies, en dergelijke.

Bij een taak als het verkopen van snoepgoed en voorraadbeheer, kun je denken aan activiteiten als:

1 geregeld voorraad opnemen;

2 bijbestellen;

3 snoep opslaan;

4 inrichten toonbank;

5 wisselgeld kas beheren.
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Vragen en opdrachten bij Stap 4
Taken van vrijwilligers en ondersteuners 

Vraag 19
Formuleer van elk werkterrein de taken. Hierbij omschrijf je:

•	 het	doel	van	de	taak	of	functie;

•	 de	tijd	en	tijdstippen	die	horen	bij	de	taak;

•	 de	middelen	die	nodig	zijn	voor	de	taken.

Vraag 20
Voor sommige taken moeten duidelijke instructies komen, voor andere taken gaat het meer om het 

maken van onderlinge afspraken. De activiteiten per werkgebied zijn nu helder. Je gaat deze taken 

clusteren tot functies en maakt daarmee functieomschrijvingen. Maak drie functieomschrijvingen. 

Hierbij formuleer je de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden van de vrijwilligers.

Vraag 21
Bij het formuleren van motiverende takenpakketten is het belangrijk om aan bepaalde voorwaarden 

te voldoen. Welke voorwaarden zijn dit?
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Verrichten

Stap 5: Binnenhalen: werven en selecteren 

In de vorige stappen heeft de coördinator (samen met het bestuur) bedacht wat de speeltuin wil 

bereiken en wat de visie op vrijwilligers is, hoe de structuur eruit gaat zien en wat de plek van vrij-

willigers daarin is, welke doelen het vrijwilligerswerk kent en zijn de taken omschreven.

Dat is voldoende materiaal om aan de volgende stap te beginnen: het werven en selecteren van vrij-

willigers. De geschiedenis van ‘Het Pleintje’ speelt daarin een rol. Als iedereen denkt dat het oude 

bestuur nog de baas is en de speeltuin een onveilige plek is waar je je kinderen niet naartoe laat 

gaan, wordt het bijna onmogelijk om vrijwilligers onder buurtbewoners te gaan werven. Het imago 

van de speeltuin is dan te slecht, ook al klopt dat niet meer met de werkelijkheid.

Imago?

Het buurtonderzoek van de stagiaire maakt duidelijk dat het imago niet zo negatief is. De meeste 

mensen hebben inmiddels gezien dat de speeltuin opnieuw ingericht is en het gebouw gerenoveerd. 

Ook zien ze dat er nieuwe mensen rondlopen. Om dat voorzichtige en neutrale beeld verder om te 

buigen in een positieve richting wordt er een spetterend openingsfeest georganiseerd met clowns 

en allerlei soorten spelletjes en muziek. Daarnaast heeft het buurtonderzoek al wat namen opgele-

verd van mensen die eventueel actief willen worden.

Met opzet heeft de coördinator een allochtone stagiaire gezocht om goed te kunnen peilen hoe de 

mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst over de speeltuin denken. Zij vormen bijna eenderde 

van de buurtbewoners en hebben de helft van het aantal kinderen tussen vier en twaalf jaar in de 

buurt. 

Om Turkse en Marokkaanse mensen naar het openingsfeest te trekken, wordt gezocht naar muziek 

die hen aanspreekt en wordt gezorgd voor bijpassende hapjes en spelletjes voor de kinderen. Geluk-

kig heeft de Turkse stagiaire genoeg contacten gelegd om dit mogelijk te maken. Ook de schoollei-

ding van de basisschool heeft toegezegd het openingsfeest onder kinderen en ouders te zullen pro-

moten. 

Werven

De coördinator gaat vrijwilligers werven. Daarvoor gebruikt ze de wervingscirkel: doel, doelgroep, 

boodschap, middelen en organisatie. Want zomaar vijfhonderd A4’tjes in brievenbussen doen, waar-

op staat dat de speeltuin vrijwilligers nodig heeft, zal niet werken.

er moeten vrijwilligers worden geworven voor verschillende werkterreinen: bestuur, (kunst)activi-

teiten organiseren, toezicht op speeltuin, en het snoepwinkeltje. Voor de verschillende werkterrei-

nen formuleert ze, aan de hand van de taken, doelen. Vervolgens omschrijft ze de verschillende 

doelgroepen aan de hand van criteria voor de samenstelling van de vrijwilligersgroep: verschillende 

leeftijden, verschillend geslacht, verschillende afkomst.
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Het is duidelijk dat autochtone en allochtone bewoners op heel verschillende manieren aangespro-

ken moeten worden. Autochtone bewoners weten wat een speeltuin inhoudt, bij hen gaat het vooral 

om het vinden van mensen met de juiste interesse en kwaliteiten. Met de meeste allochtone buurt-

bewoners moet nog een relatie opgebouwd worden, daarin spelen voorlichting over de speeltuin en 

relaties leggen een veel grotere rol. Zij hebben minder kennis over de speeltuin en zij vergaren infor-

matie op een andere manier. Ook de boodschap zal voor de verschillende doelgroepen heel anders 

zijn. Bij autochtone bewoners kan de nadruk meer liggen op de interessante inhoudelijke kanten van 

het werk; bij allochtone bewoners kan de mogelijkheid om kinderen een veilige speelplek te bieden 

een motief vormen om actief te worden.

De coördinator gaat een wervingsplan maken.

Selecteren

Hoewel de coördinator graag zo veel mogelijk buurtbewoners wil als vrijwilligers, vindt ze de kwa-

liteit van de vrijwilligers ook belangrijk. Ze wil best aandacht besteden aan vrijwilligers die het nog 

niet zo goed kunnen, maar ze moeten wel gemotiveerd zijn om te leren. Ze zal dus niet iedereen 

aannemen. Omdat ze duidelijk op een rijtje heeft welke activiteiten per taak uitgevoerd moeten wor-

den, wordt in gesprekken snel duidelijk welke ervaring mensen hebben, wat hun ideeën zijn over de 

uitvoering, enzovoort. Ook wil ze een groep van vrijwilligers samenstellen die ze af en toe kan 

oproepen voor kleine klusjes, die mee willen helpen bij grotere activiteiten, of die gespecialiseerd 

zijn in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld op het gebied van kunstzinnige werkvormen en tech-

nieken of die kennis hebben van feesten uit verschillende culturen.

Voor het snoepwinkeltje heeft ze iemand nodig die nauwkeurig is, een voorraad kan beheren, in de 

gaten houdt wat kinderen lekker vinden, met leveranciers kan omgaan, enzovoort. Tijdens het 

gesprek met een mogelijke vrijwilliger legt ze praktijksituaties voor: hoe ga je om met een kasver-

schil, wat doe je als sommige dingen nooit gegeten worden, als leveranciers de verkeerde zaken leve-

ren, enzovoort.

Ten slotte maakt de coördinator afspraken over taken, tijden, huisregels en dergelijke en legt die 

vast: nieuwe vrijwilligers krijgen een introductieperiode van drie maanden waarin ze een aantal 

keren werken. Tussentijds vraagt de coördinator hoe het gaat en na af loop vindt een evaluatiegesprek 

plaats.
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Vragen en opdrachten bij Stap 5
Binnenhalen: werven en selecteren 

Vraag 22
Het is van belang dat het imago van ‘Het Pleintje’ op enkele punten wat wordt bijgesteld en nog ver-

der omgebogen wordt in positieve richting. Hiervoor gaat de coördinator een imagocampagne opzet-

ten voor twee doelgroepen: de autochtone buurtbewoners en de allochtone buurtbewoners.

Werk deze twee imagocampagnes uit. Bij de opzet van jouw imagocampagne laat je het volgende 

aan bod komen:

•	 De	ervaringen	die	de	mensen	in	de	omgeving	met	de	organisatie	hebben.

•	 De	ervaringen	die	zij	van	anderen	horen.

•	 De	manier	waarop	‘Het	Pleintje’	zich	presenteert	in	huisstijl,	gebouw	en	materiaal.

•	 De	manier	waarop	de	organisatie	(organisatie)	de	beide	doelgroepen	benadert.

•	 De	berichten	in	buurtkrantjes,	de	zichtbaarheid	op	posters	en	f lyers.

•	 Het	type	activiteiten	van	de	organisatie.

•	 Waarom	het	werken	in	‘Het	Pleintje’	aantrekkelijk	zou	zijn.

Vraag 23
Het is belangrijk bij de werving dat de doelgroepen overtuigd worden. De coördinator moet duidelijk 

maken dat de organisatie hen graag als vrijwilliger wil en ook echt nodig heeft om te kunnen blijven 

bestaan. Zij gaat daarom een wervingscampagne opzetten. Werk deze campagne uit voor twee ver-

schillende doelgroepen (bijvoorbeeld allochtone en niet-allochtone moeders, vaders, studenten van 

de kunstacademie of middelbare scholieren die hier maatschappelijke stage kunnen doen). Houd 

hierbij rekening met het feit dat: 

1 Met de allochtone vrijwilligers nog een relatie opgebouwd moet worden, en dat daarom de nadruk 

moet liggen op de pr. 

2 Scholieren in eerste instantie vanuit een geleide vorm vrijwilligerswerk doen, het gaat daarom meer 

om het behouden.

3 De autochtone buurtbewoners willen weten wat het vrijwilligerswerk bij ‘Het Pleintje’ voor hen 

oplevert. 

Werk de campagne uit voor ‘Het Pleintje’ voor twee doelgroepen. Doe dit aan de hand van de wer-

vingscirkel, de aandachtspunten die in hoofdstuk 4 zijn aangedragen over verschillende doelgroe-

pen en aan de hand van de punten in het onderstaande kader.
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DOEL – wat wil je bereiken?

•	 Hoeveel	mensen	nodig?

•	 Welk	werk	gaan	ze	doen?

•	 Welk	profiel	moet	de	nieuwe	vrijwilliger	hebben?

•	 Hoe	lang	wordt	men	geacht	minimaal	te	blijven?

•	 Hoeveel	tijd	per	week?

•	 Speciale	vaardigheden	nodig?

•	 Speciale	voorwaarden?

DOELGROEP – wie wil je bereiken?

•	 Profiel?

•	 Waar	zijn	zij	goed	te	vinden?

•	 Wat	spreekt	hen	aan?

•	 Wat	is	hun	achtergrond?

•	 Welke	smaak	hebben	zij?

•	 welke	interesse	hebben	ze?

•	 Hoe	is	mijn	planning	en	wat	zijn	mijn	kosten?

•	 Segmentatie	nodig?

•	 Waar	haal	ik	mijn	informatie	vandaan?

BOODSCHAP – wat wil je overbrengen?

•	 Wat	zijn	relevante	verkoopargumenten?

•	 Welke	sfeer	wil	ik	creëren?

MIDDEL – hoe ga je hen bereiken?

•	 Wie	leest	wat?

•	 Wie	leest	niet	en	moet	op	een	andere	manier	benaderd	worden?	

•	 Wat	bereikt	hen?

ORGANISATIE – wie doet wat, wanneer, hoeveel mag het kosten?

•	 Wanneer	wil	je	het	materiaal	klaar	hebben?

•	 Wat	is	een	goed	moment	om	een	mailing	de	deur	uit	te	doen?

•	 Wie	gaat	schrijven,	voorbeeldmateriaal	zoeken?	

•	 Wie	gaat	de	niet	schriftelijke	communicatiemogelijkheden	op	een	rijtje	zetten	

•	 Wie	gaat	mensen	persoonlijk	benaderen	

•	 Hoeveel	kan	en	mag	het	kosten?
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Vraag 24
Werven kan niet een eenmalige actie zijn. De jaren erna zijn er ook weer vrijwilligers nodig, omdat 

er doorgaans veel verloop is in een organisatie. Daarom stelt de coördinator van ‘Het Pleintje’ tevens 

een wervingsplan voor de lange termijn op.

a Wat vind je van de aanpak van de coördinator om eerst een campagne te bedenken en vervolgens 

een plan voor de lange termijn?

b Maak een opzet van dit wervingsplan aan de hand van de punten in onderstaand kader.

Vraag 25
De coördinator heeft de taak- en functieomschrijvingen afgerond en weet wie ze gaat werven en 

waar. Voordat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden wil ze duidelijk hebben aan welke criteria de vrij-

williger moet voldoen voor de functie waarin de vrijwilliger geïnteresseerd is.

Bij vraag 20 heb je drie functieomschrijvingen gemaakt. Kies één functieomschrijving en stel daar-

bij de selectiecriteria op voor de functie, de situatie, de personalia en de kwaliteiten. Formuleer aan 

de hand hiervan de vragen waarmee de coördinator tijdens het gesprek kan achterhalen of de vrij-

williger geschikt is voor de functie.

WERVINGSPLAN

•	 Belangrijke	ontwikkelingen	in	de	afgelopen	jaren.

•	 Wie	werken	er	momenteel	bij	de	organisatie?

•	 Verdeling	beroepskrachten	en	vrijwilligers	(de	verhouding	in	de	organisatie).

•	 Hoe	zit	het	met	het	verloop?

WIE ZOEKEN WE DIT JAAR?

•	 Wat	voor	soort	vrijwilligers	hebben	we	in	de	nabije	toekomst	nodig?	

 Verschillende taken, functies, capaciteiten?

•	 Onder	welke	doelgroepen	is	het	zinvol	om	te	gaan	werven?

WELKE WERVINGSCAMPAGNES GAAN WE DOEN?

•	 Per	campagne:	doel,	doelgroep,	boodschap,	middel	en	planning.

DE KOSTEN, DE PLANNING, DE ORGANISATIE

•	 Wie	coördineert?

•	 Wat	gaat	het	kosten?
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Vraag 26
De vragen die je de kandidaat wilt stellen, heb je in de voorgaande vraag geformuleerd. Nu ga je een 

opzet maken van het selectiegesprek waarbij deze vragen aan bod komen.

Houd bij je opzet rekening met de volgende aandachtspunten:

•	 Hoe	open	je	het	gesprek?

•	 Welke	informatie	geef	je	over	het	verloop	van	het	gesprek?

•	 Welke	informatie	geef	je	over	de	organisatie?

•	 Welke	vragen	stel	je	in	welke	volgorde?

•	 Hoe	zou	je	aan	concrete	voorbeelden	kunnen	komen	waaruit	kan	blijken	dat	de	kandidaat	geschikt	

is voor de functie?

•	 Hoe	sluit	je	het	gesprek	af?

Vraag 27
Als je coördinator van een vrijwilligersorganisatie zou zijn, zou je dan ook mensen afwijzen waar-

van je vindt dat ze niet geschikt zijn voor de vacature? Ze bieden immers gratis en voor niets hun 

diensten en tijd aan! (= discussieopdracht)
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Verrichten

Stap 6: Behouden en begeleiden

er is inmiddels een aantal vrijwilligers geworven, met name voor het beheer van de speeltuin en de 

snoepwinkel. een paar kunstenaars ziet het wel zitten om activiteiten met de kinderen te ontwik-

kelen. Om de contacten met de allochtone buurtbewoners tot stand te brengen, heeft de coördinator 

een lijst met zelforganisaties opgesteld waar ze kennis mee gaat maken en overleggen voor samen-

werking. Ook heeft ze zich voorgenomen om elke dag een praatje te maken met de ouders die wel 

eens in de speeltuin op een bankje zitten. Niet om ze meteen als vrijwilliger te werven, maar om 

een relatie met hen op te bouwen die van pas komt als ze hen een keer voor een activiteit wil vra-

gen.

Omdat coördinator de huidige en toekomstige vrijwilligers goed wil kunnen volgen en motiveren, 

legt de ze een kaartsysteem (of database) aan. Behalve de gewone persoonsgegevens (zoals namen 

en verjaardagen) noteert ze hierop andere activiteiten die de vrijwilligers ondernemen, gevolgde 

opleidingen, interesses en andere dingen die haar tijdens het werk opvallen. Hoe ze op de kinderen, 

op elkaar en op de buurtbewoners reageren, hoe zelfstandig ze werken, enzovoort. Allemaal gege-

vens die haar helpen te bepalen welke stijl van leidinggeven ze inzet, wat ze als motiverende prikkels 

waarneemt en hoe ze daarop in kan spelen.

Ada bijvoorbeeld, die de voorraad en de kas van de snoepwinkel beheert, kan uitstekend zelfstandig 

werken. Ze heeft vroeger aan een kassa gestaan. Ze kan er alleen niet zo goed tegen als kinderen 

brutaal doen. Af en toe moet ze gemotiveerd worden om de juiste toon te vinden in haar contact met 

de kinderen. De coördinator ziet haar als toekomstige coördinator van het vrijwilligersrooster, want 

juist dat regelen en organiseren kan Ada heel goed.

Omdat er nog niet zoveel vrijwilligers zijn, heeft de coördinator eens per maand overleg met de hele 

groep. De rest van de zaken regelt ze tussendoor met de dan aanwezige vrijwilligers. Per vrijwilliger 

bedenkt ze wat er aan verdere begeleiding nodig is.

er is een werkboek waarin alle afspraken opgeschreven worden, met een logboek waarin per dag de 

belangrijke gebeurtenissen staan.

In de toekomst wil de coördinator toe naar een coördinatorenoverleg, waarin alleen de vrijwillige 

coördinatoren van de verschillende werkterreinen aanwezig zijn. Vervolgens overleggen die weer 

met de vrijwilligers van de eigen groep. eens in het jaar wil ze voortgangsgesprekken houden met 

de vrijwilligers. In die gesprekken wil ze praten over wat de vrijwilligers van de speeltuin vinden, 

wat ze leuk vinden en minder leuk, of ze ideeën hebben voor verbetering en of ze willen blijven doen 

wat ze nu doen of iets nieuws.

Naarmate er meer vrijwilligers komen, gaat de coördinator bewuster letten op de gewoonten die ont-

staan en de manier waarop de vrijwilligers met elkaar omgaan. De vrijwilligers die er als eersten bij 
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waren, hebben de neiging om de anderen hun ideeën op te leggen, omdat zij zich al ‘veteranen’ voe-

len. De coördinator besluit in te grijpen als een ‘oude’ vrijwilliger tegen een ‘nieuwe’ zegt dat haar 

ideeën niet bij ‘Het Pleintje’ passen. eerst neemt ze de ‘oude’ vrijwilliger apart om die daarop aan 

te spreken en daarna praat ze er met de hele groep over. Haar uitgangspunt is dat ‘Het Pleintje’ 

functioneert in een zeer divers samengestelde omgeving en dat ze daarom ook een divers samenge-

stelde vrijwilligersgroep wil, mensen met verschillende achtergronden, met verschillende ideeën, 

uit verschillende culturen. Dat heeft tot gevolg dat alle ideeën zullen worden onderzocht op hun 

waarde en niet bij voorbaat afgewezen kunnen worden. Dat betekent ook respect opbrengen voor 

elkaar, ook al begrijp je elkaar niet meteen.

De groep bestaat nu al uit mensen met zeer verschillende achtergronden: enkele vrouwen uit de 

buurt met kinderen die in de speeltuin spelen, kunstenaars, studenten van een sociaal-culturele 

opleiding die ervaring op willen doen met activiteiten organiseren, twee oudere mannen uit de 

buurt die vooral toezicht houden en kleine klusjes doen en een paar tieners die zelf vroeger naar de 

speeltuin kwamen. De coördinator wil wel meer mensen met een Turkse of Marokkaanse achter-

grond, want dat zijn er nu nog maar twee.

Deskundigheidsbevordering

Bij de selectiegesprekken heeft de coördinator al gepeild hoe het staat met de deskundigheid van de 

vrijwilligers met betrekking tot hun taken. Hoewel de meeste zaken in de praktijk kunnen worden 

geleerd, vindt de coördinator dat op sommige punten deskundigheidsbevordering nodig is. Ze orga-

niseert voor de hele groep een paar avonden rond twee thema’s: het omgaan met kinderen (verschil-

lende leeftijdsfasen, wat kinderen op welke leeftijd leuk vinden en wat ze aankunnen, omgaan met 

intimiteit en grenzen) en over omgaan met culturele verschillen (verschillende culturele achtergron-

den, feestdagen). Daarnaast organiseert ze voor de groep vrijwilligers die kinderactiviteiten organi-

seert, een cursus van twee avonden over het programmeren van activiteiten (hoe zet je een reeks van 

activiteiten op, hoe plan je activiteiten en hoe bereid je ze voor, hoe leg je ze vast, werken met goed-

kope materialen, enzovoort).
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Vragen en opdrachten bij Stap 6
Behouden en begeleiden

Vraag 29
Bij vraag 20 heb je drie functieomschrijvingen gemaakt en vervolgens heb je bij vraag 25 bij één van 

die functieomschrijvingen selectiecriteria opgesteld. Stel dat je een geschikte kandidaat (voorwaar-

delijk) hebt aangenomen voor deze functie. De kandidaat moet nu ingewerkt worden. Je besluit hier 

een introductie-/scholingsprogramma voor op te zetten.

Maak een opzet voor dat programma en let daarbij op de volgende aandachtspunten:

•	 Formuleer	het	doel	van	het	programma:	Is	het	een	ingangseis,	een	definitief	selectiemiddel,	of	dient	

het puur ter kennismaking met de organisatie en de mensen?

•	 Hoe	lang	gaat	dit	programma	duren?

•	 Voortraject:	Aan	de	hand	van	het	doel	van	het	 introductieprogramma	onderzoek	je	de	aanwezige	

deskundigheid van de vrijwilliger en bepaal je welke vaardigheden en kennis nog nodig zijn om de 

vrijwilliger naar verwachting te laten functioneren in de organisatie.

•	 Ontwerp:	Formuleer	de	leerdoelen	op	cognitief,	interactief,	reactief	en	psychomotorisch	gebied	en	

beschrijf de leerstappen. Bepaal vervolgens of je de nadruk legt op:

1 leren op de werkplek onder leiding van een ervaren medewerker of leidinggevende;

2 leren door middel van cursussen, los van de werkplek;

3 leren door langdurige scholingstrajecten: dus zolang als de vrijwilliger werkzaam zal zijn,

 wordt hij ook geschoold;

4 leren door bijeenkomsten tussen vrijwilligers te beleggen waarbij zij ervaringen en kennis 

 uitwisselen met elkaar (netwerken).

•	 Ontwikkelen:	Bepaal	welke	 lesstof	en	oefeningen	nodig	zijn	om	de	leerstappen	in	te	vullen.	Hoe	

stem je het lesmateriaal af op het beginniveau, leerstijl en leervermogen van de nieuwe vrijwilli-

ger?

•	 Testen,	uitvoeren	en	evalueren:	Stel	een	evaluatieformulier	op	waarmee	je	het	programma	na	af loop	

kunt evalueren en aan de hand daarvan kunt bijstellen en aanvullen.

•	 Implementeren:	Wat	is	de	rol	van	de	coördinator	na	af loop	van	het	programma?	Hoe	kan	zij	ervoor	

zorgen dat de geleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk worden toegepast in de werksitu-

atie?
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Vraag 30
De coördinator van ‘Het Pleintje’ heeft als uitgangspunt dat de meeste kennis en vaardigheden het 

beste in de praktijk geleerd kunnen worden. Toch vindt ze het noodzakelijk aandacht te besteden 

aan twee voor ‘Het Pleintje’ belangrijke thema’s; dit doet zij door middel van gerichte deskundig-

heidsbevordering.

Thema 1 is het omgaan met kinderen en culturele verschillen. Thema 2 gaat over het programme-

ren van activiteiten. Bij vraag 29 heb je een opzet gemaakt voor een introductieprogramma. Bij deze 

vraag werk je de opzet voor één van beide themacursussen uit. Denk hierbij aan het genoemde stra-

mien:

1 voortraject waarbij opleidingsnoodzaak en behoeften in kaart gebracht worden;

2 ontwerp waarbij doelen geformuleerd worden;

3 ontwikkeling waarbij een draaiboek van de cursus gemaakt wordt;

4 testen, uitvoeren en evalueren van de cursusopzet;

5 implementatie van kennis en vaardigheden in de werksituatie.

Vraag 31
In het boek wordt beschreven dat er gemakkelijk spanningen kunnen ontstaan tussen beroeps-

krachten en vrijwilligers (paragraaf 9.5). Welke verklaringen worden daarvoor gegeven?
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Verrichten

Stap 7: Erkennen, waarderen en belonen

De speeltuin draait nu ruim een halfjaar en het gaat goed. er komen veel kinderen, het aantal vrij-

willigers groeit en de contacten met de buurt verbeteren. er zijn nieuwe bestuursleden geworven, 

waaronder een sociaal-cultureel werkster van Turkse afkomst en een gemeenteambtenaar van 

Marokkaanse afkomst die beiden in de buurt wonen.

De communicatie verloopt tot nu toe vooral informeel en mondeling, maar de speeltuin is te veel 

gegroeid om dat vol te houden. De interne communicatie moet nu goed op poten gezet worden.

De coördinator zet op een rij wat ze nu aan middelen heeft: afspraken met vrijwilligers, roosters, 

een logboek, een boekje met alle taken, verslagen van vergaderingen en mondelinge informatie. Ze 

denkt na over de informatiebehoeften van haar vrijwilligers en maakt een plan. er komt in ieder 

geval een prikbord speciaal voor de vrijwilligers, er komt een duidelijk zichtbare lijst met afspraken 

en gedragsregels die voor iedereen gelden, er komen een paar mappen voor verschillende groepen 

vrijwilligers en ze start een digitale nieuwsbrief. Ook maakt ze een schema voor wie, wanneer, 

welke informatie moet krijgen. Op een volgend maandelijks vrijwilligersoverleg peilt ze de behoefte 

aan een vrijwilligersraad.

er is niet genoeg geld om aan alle vrijwilligers een vaste onkostenvergoeding te geven, daarom wordt 

besloten om alleen werkelijk gemaakte kosten te vergoeden (materialen, strippenkaarten, eventuele 

telefoonkosten, enzovoort). In de speeltuin drinken de vrijwilligers gratis thee en koffie. Voor ande-

re drankjes en etenswaren betalen ze dezelfde prijs als de kinderen. Voor iedere vrijwilliger is een 

Wettelijke Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering afgesloten. elke vrijwilliger krijgt op zijn 

of haar verjaardag een presentje en jaarlijks zal er een gezellige vrijwilligersavond gehouden wor-

den.

Nu alle stappen van het vrijwilligersbeleid doorlopen zijn, zet de coördinator het vrijwilligersbeleid 

op papier. Allereerst komt de missie van de speeltuin en de visie op vrijwilligers aan bod, daarna de 

structuur. Vervolgens komt er een stuk over het werk van de vrijwilligers (werkterreinen en taken) 

en de begeleiding van de vrijwilligers. Ook de interne communicatie, regels voor onkostenvergoe-

ding en verzekeringen komen erin te staan. Ten slotte een lijstje met regels en afspraken die voor 

iedereen gelden.
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Vragen en opdrachten bij Stap 7
Erkennen, waarderen en belonen

Vraag 32
Na een halfjaar draait ‘Het Pleintje’ aardig volgens wens. Het aantal vrijwilligers en kinderen

groeit lekker door en de contacten met de buurt verbeteren. Binnen en buiten de organisatie kunnen 

nu de volgende groepen worden onderscheiden:

•	 de	coördinator;

•	 vrijwilligers:

1 bestuur

2 coördinatie

3 uitvoering;

•	 stagiaires;

•	 ouders;

•	 kinderen;

•	 landelijke	speeltuinvereniging;

•	 andere	instellingen	(ondersteunend	bij	activiteiten);

•	 gemeente;

•	 scholen.

Maak een intern communicatieplan voor de verschillende groepen in de organisatie. 

Vraag 33
Stel per groep vrijwilligers in vijf stappen een interne communicatiestructuur op waarmee een

goede informatiestroom tot stand kan komen. De vijf groepen vrijwilligers die onderscheiden kun-

nen worden, zijn:

•	 bestuur	van	de	stichting;

•	 coördinerende	vrijwilligers;

•	 vrijwilligers	die	de	speeltuin	openen,	beheren	en	sluiten,	en	de	snoepwinkel	draaien;

•	 vrijwilligers	die	activiteiten	opzetten	(sportief,	kunst,	en	dergelijke);

•	 stagiaire(s).

Vraag 34
Stel een plan op met betrekking tot de communicatie naar buiten (met de gemeente, ouders, scho-

len, instellingen, enzovoort). 
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Vraag 35
en de kinderen? Hoe stel je hen op de hoogte van activiteiten, nieuwe vrijwilligers, prijzen van 

snoep, drinken en aanbiedingen? Hebben zij ook invloed op de activiteiten die georganiseerd wor-

den en zo ja, hoe? (Zo nee, waarom niet?) Stel het (interne) communicatieplan op.

Vraag 36
De coördinator van ‘Het Pleintje’ is zich ervan bewust dat zij taken dient te delegeren en de vrijwil-

ligers inspraak en medezeggenschap moet geven. Dit bevordert de betrokkenheid en motivatie van 

de vrijwilligers en levert de organisatie informatie op over de ideeën, wensen en gevoelens van de 

vrijwilligers.

Bepaal per groep vrijwilligers hoe zij inspraak krijgen en in welke mate de groep inspraak heeft. 

Motiveer ook hier je antwoord.

Vraag 37
Bedenk de belangrijkste punten waarmee jij het waarderingsbeleid van ‘Het Pleintje’ vorm zou 

geven.

Vraag 38
Maak voor ‘Het Pleintje’ een plan van aanpak voor het opzetten van een lokale ‘PeST’-analyse. 

Ofwel, bedenk hoe je aan gegevens komt over de lokale Politieke ontwikkelingen, de economische 

ontwikkelingen, Sociaal-culturele ontwikkelingen en Technologische ontwikkelingen die van 

invloed zullen zijn op het toekomstig beleid van ‘Het Pleintje’.

Vraag 39
Welke informatie heeft de speeltuin nodig om zowel intern als extern, goed te kunnen functione-

ren?


