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1 Inleiding

Waarom integraal vrijwilligerswerkbeleid?

Vrijwilligerswerk wordt op talloze maatschappelijke terreinen uitgevoerd, in diverse verbanden, van meer tot minder geor-

ganiseerd. Het is een bont gezelschap van organisaties, vaak verspreid over meerdere beleidssectoren, en, in overheidsland,

vallend onder de verantwoordelijkheid van meerdere ambtenaren.

De relevantie van lokaal vrijwilligerswerkbeleid is inmiddels aangetoond en breed geaccepteerd. Inventarisaties en evalua-

ties tonen aan dat zo’n 85% van de gemeenten sinds 2001 vrijwilligerswerkbeleid heeft geformuleerd. Leggen we het ont-

wikkelde beleid onder de loep, dan zien we nogal wat verschillen in inhoud en kwaliteit. Het beleid loopt uiteen van het uit-

sluitend verstrekken van subsidies aan vrijwilligersorganisaties en het toekennen van een prijs voor de vrijwilliger van het

jaar, tot breder beleid van meerdere gemeentelijke afdelingen die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

Deze variatie is op zich geen probleem, mits het beleid tot stand brengt waarvoor het is opgesteld, en als dit beleid de vrij-

willigersorganisaties maar ondersteunt. En daar stuiten we op een cruciaal punt, want waar veel beleid gewag maakt van

‘het ondersteunen en versterken van de lokale infrastructuur voor het vrijwilligerswerk’, is het sterk de vraag of de beleids-

maatregelen en instrumenten daar wel aan bijdragen. Het voert te ver om te stellen dat alléén integraal beleid effectief is,

of dat met integraal beleid de bekende knelpunten in het vrijwilligersveld bestreden worden. Integraal vrijwilligerswerkbe-

leid is geen wondermiddel. Maar vrijwilligerswerkbeleid dat integraal tot stand komt en waarbij beleidsmedewerkers sector-

overstijgend contact houden over de uitvoering, vergroot de kans op doeltreffende maatregelen.

Deze publicatie werpt een licht op relevantie en toepassingsmogelijkheden van lokaal integraal vrijwilligerswerkbeleid. Wat

is integraal vrijwilligerswerkbeleid, hoe bereid je het voor en welke consequenties heeft het in de uitvoering?  

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag waarom integraal vrijwilligerswerkbeleid een goede manier is om tot passend en effectief

beleid voor vrijwilligerswerk te komen. Ontwikkelingen en vragen die zich in de praktijk voordoen vormen de aanleiding om

lokaal beleid te herformuleren. Een theoretisch kader is terug te vinden in het derde hoofdstuk. Vanuit bestuurskundige

invalshoek wordt integraal vrijwilligerswerkbeleid toegelicht. Knelpunten, mythes en kansen passeren de revue. Ook komen
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resultaten van dergelijk beleid aan de orde. Hoofdstuk 4 is gebaseerd op praktijkervaringen in gemeenten die hebben deelge-

nomen aan een begeleidingstraject van Schakels, adviesbureau voor zorg en welzijn in de provincie Utrecht. Aan de hand van

een praktische methodiek zetten deze gemeenten integraal vrijwilligerswerkbeleid op de rails. Een bruikbaar stappenplan biedt

inzicht in de wijze waarop dit is verlopen. Welke valkuilen spelen hierbij een rol? Welke resultaten levert het op?  Hoofdstuk 5

behandelt integraal vrijwilligerswerkbeleid in de fase van beleidsuitvoering. Hoe behoud je continuïteit in het beleid en zorg je

ervoor dat samenwerking met verschillende beleidssectoren wordt voortgezet?

Voor wie is de publicatie bestemd?

Deze publicatie is geschreven voor bestuurders en beleidsmedewerkers die vrijwilligerswerk in hun portefeuille hebben en

bestaand vrijwilligerswerkbeleid gaan bijstellen of nieuw vrijwilligerswerkbeleid gaan formuleren. De publicatie is bruikbaar en

interessant voor iedereen die 'in' is voor het opdoen van nieuwe ervaringen met vrijwilligerswerkbeleid. Betrokkenen die op het

standpunt staan dat ‘het vrijwilligerswerk in hun gemeente goed loopt en geen problemen geeft’ zouden na lezing van deze

publicatie wel eens op andere gedachten kunnen komen…  

Tot slot

Het ontwikkelen van integraal vrijwilligerswerkbeleid vergt veel inzet en - zoals bij alle veranderingstrajecten-  ‘een lange adem’.

Toch loont het de moeite, volgens ambtenaren die het traject hebben doorlopen: "Onze contacten met de organisaties zijn enorm

verbeterd en over en weer is de waardering flink toegenomen. Het gaat ondertussen om veel meer dan de centen en vergunningen,

en dat maakt de onderlinge verhoudingen een stuk aangenamer. Intern is het belang van vrijwilligerswerk uitgesproken, evenals de

gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als gemeente in de ondersteuning hebben."
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2 Goede redenen om….

2.1 Redeneren vanuit de praktijk 

Herkenbaar?

De gemeente biedt een scholingsavond aan over sociale hygiëne, georganiseerd door de beleidsmedewerker Sport. Hij heeft

vernomen van sportverenigingen dat hieraan behoefte is. Vooral vanwege de verplichting om aan allerlei wettelijke maatre-

gelen te voldoen. De avond is een succes… voor de sportverenigingen wel te verstaan. Vrijwilligersorganisaties in het jeugd-

werk en culturele verenigingen waren nogal teleurgesteld dat zij niet waren uitgenodigd.

Een speeltuinvereniging stelt zich open voor ' vrij' spelen van kinderen uit de buurt en is tegelijkertijd een voorziening in de

buitenschoolse opvang (BSO). Het lachen vergaat ze echter snel als blijkt dat de regelgeving vanuit de BSO vereist dat een

deel van de speelplek omheind moet worden... De afdeling `Groenvoorzieningen' heeft dat nooit gemeld!  

Vrijwilligersorganisaties in een gemeente ontvangen subsidie. Maar waarom vloeit een deel van de subsidie terug in de

gemeentekas, in de vorm van accommodatiehuur? En de huur van gemeentelijke dranghekken bij de jaarlijkse vrijwilligers-

markt? Kan dat allemaal niet efficiënter? Beschikbaar budget voor deskundigheidsbevordering blijft daarentegen groten-

deels onaangesproken, want wie kent die regeling eigenlijk? 

De kinderboerderij heeft te maken met maar liefst drie beleidssectoren en even zo vele ambtenaren: de afdeling Vergun-

ningen die de vergunning voor het scheren van de schapen afgeeft, Groenvoorzieningen die reguleert hoeveel en welke dieren

gehouden mogen worden, en Sociale Zaken die de ID-er aanlevert die de dierenverzorging doet. Staat op een dag ook nog

eens de Milieu-inspectie op de stoep om een forse boete uit te delen omdat er meer konijnen gehouden worden dan is toe-

gestaan! Terwijl met Groenvoorzieningen was afgesproken dat ‘het aantal konijnen zoetjes aan zou worden afgebouwd om

de verzorgertjes drastisch leed te besparen’. Het bestuur wendt zich maar weer eens rechtstreeks tot de bevriende wethouder,

een sluiproute die sneller werkt dan wanneer een van de drie ambtenaren aangesproken moet worden....

De jaarlijkse uitreiking van de Vrijwilligersprijs is voor veel organisaties een gelopen race. En tegelijkertijd een grote ergernis.

Natuurlijk krijgt weer de langstzittende vrijwilliger de prijs uit handen van de burgemeester. Waarom gaat de prijs niet eens

naar die organisatie die zo ludiek nieuwe vrijwilligers werft? En naar die club die vooral onder jongeren hoog aangeschreven

staat? Het spijtige antwoord: die is niet bekend bij de ambtenaar die de uitreiking organiseert… maar wel bij haar collega

Welzijn… en die is dan weer niet op de hoogte van de festiviteit....
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De praktijk van alledag voor vrijwilligersorganisaties toont het belang van integraal vrijwilligerswerkbeleid aan. Onder integraal

vrijwilligerswerkbeleid verstaan wij beleid dat in samenspraak en samenhang met diverse gemeentelijke beleidssectoren wordt

ontwikkeld en uitgevoerd. De voorbeelden laten zien dat maatregelen in de praktijk voor organisaties belemmerend kunnen uit-

pakken (BSO en speeltuinwerk), geen stimulans zijn terwijl de gemeente ze wel als zodanig heeft bedoeld (vrijwilligersprijs) of

hun doel voorbij schieten omdat de regeling niet bekend is bij het veld (budget deskundigheidsbevordering). De situatie van de

kinderboerderij laat zien dat waar veel mensen zich bezighouden met één organisatie, sluiproutes worden gebruikt en onduide-

lijkheid kan ontstaan.

2. 2 De reikwijdte is enorm! 

Om een idee te geven van de diversiteit en reikwijdte van vrijwilligerswerk is een overzicht opgenomen van de interne indeling

van vrijwilligersorganisaties over de verschillende sectoren en afdelingen van een willekeurige gemeente.

Sector/afdeling/cluster Vrijwilligersorganisaties

Kunst & Cultuur St. Open Atelier

Christelijke Bibliotheek 

St. organisatie schapenmarkt

Historische ver. tussen Rijn en Lek

St. Jumelage

Theater het Rondeel

St Kunstkring ’86

Boris Fanclub `KTSA!'

Nederlandse kastenstichting

Stichting Kleurrijke Stad

St. Castellum

Museum Dorestad

Vocaal Ensemble

Jeugdtheaterschool Plankenkoorts

Werkgroep Podiumkunsten

St. concerten Grote Kerk

Harmonie Concordia

Concert in het Dorp

St. Jazz 

RK zangkoor

Soli Deo Gloria

Smartlappenkoor Tranen met tuiten

Doedelzakvereniging

Toneelvereniging

Filmhuis

Sport Schermvereniging

Tennisvereniging

SV Greenstars Volleybal

Voetbal vereniging Snelle Boys

Wandelsportvereniging

Stichting de Hartlopers

Zwemclub de Vuursche

Bridge Club

Biljart vereniging

Dartsvereniging

Sjoelclub

Biljartvereniging Krijt Op Tijd

PRC Avondvierdaagse

Duikteam

Hengelsportvereniging De Snoekbaars
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Sociaal cultureel R.K. Scouting  Ernst van Kempengroep

Stichting Merhula Scouting

Oranjevereniging

Speeltuinvereniging Oosterkwartie

Friese vereniging

Openbare Bibliotheek

Stichting Intocht Sint Nicolaas

Comite 4 en 5 mei

Dorpshuis

Stichting scw De Plataan

Speel-o-theek Krummeltje

Philatelistenverereniging

Carnavalsvereniging De Brienkneuters

Jeugdpostzegelclub

Kindervakantiewerk

Automobielclub

modelspoorders

Dorphuis

Jeugdsociëteit

Zorg / hulpverlening Nederlandse Rode Kruis Welfare

Stichting Slachtofferhulp lokale afd.

De Zonnebloem

Sherpa Oudervereniging

Diabetes Fonds Nederland 

Thuishulpcentrale

Vereniging Van slechthorenden

Kon. Ned. Ver. EHBO

Philadelphia

St. Ombudswerk gehandicapten

Woonzorgvoorziening Bloemendael

Hypoglykemie Stichting

Astma Fonds

Ver. Ouder- en patientenorganisaties

Verzorgingshuis Santvoorde

Verpleeghuis St. Elisabeth

UVV

Ned. Rode Kruis

Amerpoort familievereniging

Ned. Hartstichting

Maatjesproject Stimulans

Stichting gehandicaptenbelangen 

De Amerpoort

Humanitas

Zorg (kerken) Doopsgezinde gemeente

Raad van Kerken

Hervormde vrouwendienst

ZBZ Chr. Geref. Kerk

RK Ouderenwerk

RK Vrouwen 

Leger des Heils

Diakonaal platform

Welzijn WAO – team

Plaatselijke Vrouwen Raad

Vrouwen Adv. Com. de woningbouw

Ned. Ver. V. Huisvrouwen

Werkgroep Mis(s) Minima

Tesselschade Arbeid Adelt

Stichting Vluchtelingenwerk

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

COC

St. rechtswinkel 

FNV lokale afdeling

CNV regionale afdeling

Fed. Raad voormalig verzet

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Kaleb Centrum

Turkse vereniging

Centrum Antillen

Migranten zelforganisaties
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Dit overzicht maakt duidelijk dat het nog niet meevalt om vrijwilligersorganisaties consequent te rubriceren. Laat staan dat het

zou lukken om álle organisaties onder te brengen in een overzicht. Er blijken namelijk vaak veel meer organisaties of activiteiten

van vrijwilligers in een gemeente te zijn dan vooraf verwacht. Werken aan een eenduidig en compleet overzicht is een tijdroven-

de tour de force, waarvan het nut te betwijfelen is. Het is van belang om in te zien dát het vrijwilligerswerk veelzijdig en divers

is, en hier een geschikte aanpak voor te ontwikkelen.

De Kiwanis

Lions Club

wereldwinkel

Amnesty International

Unicef afd. Baarn

Internationale allure

St. Wij helpen Peris

Comité  – Klasterc nad Ohri

Media Eemland TV

Lokale omroep FM

Natuur & Milieu Kinderboerderij Canton

Postduivenver. “Julianapost”

Groei en Bloei

Jeugdmilieubescherming

Kleindierenvereniging

Hondenclub

St. Behoud de Eemvallei

De Kleurvogel

St. vrienden van het Cantonspark

Aquarium Vereniging Tetra

School en werktuinen

Pluimvee en konijnensportver.

Kringloopcentrum 

Ver. Tot bevordering der bijenteelt

Volkstuinvereniging.

Politiehondendressuurclub

Vrijw. weidevogelbesch. de Wulp

Ned. Ver. Tot bescherming van dieren

Kasteel Groeneveld

Werkgroep Hart voor Groen

Ouderen Woongroep ouderen 

St. seniorenraad

PCOB lokale afdeling

ANBO lokale afdeling

St. dienstverl.centrum  “De Leuning”

FGBB

Meer bewegen voor ouderen

Onderwijs Montinischool

Griftland College

Werkgroep ‘klaar over’

Turkse oudercommissie

Openbare ruimte en (wijk)beheer

Bewonersgroep Eemdal Zuid

Bewonersgroep Staatsliedenbuurt

Bewonersgroep Oude Oosterhei

Commissie verkeersveilligheid 

3VO

Ned. Geologische ver.

Fietsersbond ENFB

Huurdersvereniging

Stafdienst Vrijwillige brandweer

Vereniging vrijwillige politie
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Integraal vrijwilligerswerkbeleid houdt rekening met de grote verscheidenheid in het vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd biedt het de

mogelijkheid om vraagstukken waar (vrijwel) elke vrijwilligersorganisatie mee kampt, in samenhang en consequent aan te pak-

ken. Zou het beleid alleen vanuit de welzijnssector worden ontwikkeld, dan dreigt de aandacht voor het vrijwilligerswerk in bij-

voorbeeld de cultuur- en milieusector niet meegenomen te worden. Gemeenschappelijke belangen en overkoepelende issues

worden dan óf vanuit verschillende sectoren behartigd óf blijven liggen want ‘ze vallen nergens onder’.

2.3 De kern van de zaak 

Herkenbaar?

Hoe vaak is het al niet voorgekomen: een gemeente wil haar vrijwilligers bedanken met een klein gebaar, wat onbedoeld uit-

mondt in een grootse operatie. De chocoladeletter die uiterlijk 5 december in de denkbeeldige schoen terecht had moeten

komen, verandert gaandeweg, noodgedwongen, in een nieuwjaarsattentie. Simpelweg omdat het niet haalbaar bleek om bijtijds

zicht te hebben op alle vrijwilligers en de organisaties waarbinnen zij actief zijn.

Integraal vrijwilligerswerkbeleid:

• begint met zicht op het lokale vrijwilligersdomein;

• is gericht op verankering;

• streeft naar eenduidigheid en objectiviteit;

• maakt maatschappelijke participatie zichtbaar.

Integraal beleid begint met zicht op het lokale vrijwilligersdomein

Het zicht van veel gemeenten op het lokale vrijwilligerswerk is vaak beperkt. Slechts weinig gemeenten doen regelmatig onder-

zoek naar omvang, aard, organisatie en knelpunten van vrijwilligerswerk. Er zijn ook gemeenten die het lastig vinden om een

goed beeld te krijgen van het lokale vrijwilligersdomein.1 Onder meer omdat het vrijwilligerswerk binnen het gemeentelijk

apparaat is opgedeeld over verschillende beleidsterreinen, of doordat niet duidelijk is afgesproken in welke gevallen sprake is

van vrijwilligerswerk en in welke niet. Dat maakt het moeilijk om tijdig en adequaat te handelen, op momenten dat die kennis

beschikbaar moet zijn, zoals bij:

• een `bedankcampagne' voor vrijwillige inzet: wie bedank je en waarvoor eigenlijk?

• het vervaardigen van een gemeentelijke huis-aan-huis-gids met daarin een overzicht van organisaties waarbinnen vrijwilligers

actief zijn: welke instellingen en verenigingen of platforms krijgen hierin een vermelding, en welke niet?

• het organiseren van een `vrijwilligerspromotiemarkt': wie is daar welkom met een stand?

• het uitreiken van de ‘organisatie-van-het-jaar-prijs': om wie gaat het precies?

• het verzorgen van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers(organisaties): wie komen daarvoor in aanmerking en wie niet?
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Integraal beleid is gericht op verankering

Veel gemeenten hebben in het kader van het Internationale Jaar van de Vrijwilliger en de TSV vrijwilligerswerkbeleid ontwikkeld.

Stimuleringsmaatregelen maakten het aantrekkelijk te starten met beleidsontwikkeling. In financiële zin zijn dergelijke maat-

regelen interessant, de valkuil is echter dat weinig aandacht wordt geschonken aan inbedding van het beleid. Wat als de extra

middelen wegvallen? Wat blijft overeind van het beleid en voorgestelde maatregelen? Vrijwilligerswerkbeleid dat in samenhang

met aanverwante beleidsterreinen is ontwikkeld en waar meerdere ambtenaren bij betrokken zijn, zal minder snel aan belang

inboeten. Het is verankerd met meerdere beleidsthema’s en wordt intern breed gedragen.

Integraal beleid streeft naar eenduidigheid en objectiviteit

Integraal beleid bevordert samenhang in verschillende losse regelingen, regeltjes en ad-hoc beslissingen voor het vrijwilligers-

werk. Vrijwilligers, maar ook collega-ambtenaren hebben vaak geen overzicht over uiteenlopende regelingen of over incidentele

aanvragen voor subsidies en ondersteuning. Vrijwilligers weten niet goed waar zij een beroep op kunnen doen, en bij wie ze dan

terecht kunnen. Ambtenaren moeten elke keer opnieuw bedenken of een aanvraag gehonoreerd wordt en welke toetsingscriteria

er ook alweer zijn. En dan later weer uitleggen waarom een volgend, erop lijkend maar toch nèt even ander verzoek moet worden

afgewezen. Integraal beleid streeft naar eenduidigheid en objectviteit. Voor zowel het gemeentelijke apparaat als de organisa-

ties bespaart dit tijd, geld en frustratie.

Integraal beleid maakt maatschappelijke participatie zichtbaar

Veel gemeenten zetten in op burgerschap en maatschappelijke participatie. Sterker nog: in het kader van de Wet Maatschappe-

lijke Ondersteuning wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid hiervoor nog groter. Het verrichten van vrijwilligerswerk is een

vorm van maatschappelijke participatie. Vrijwilligerswerk heeft een grote maatschappelijke waarde, weerspiegelt de mate van

lokale gemeenschapszin, en geeft signalen af over terreinen en thema’s waar gemeentelijke betrokkenheid gewenst is. Integraal

vrijwilligerswerkbeleid maakt zichtbaar welke vormen van maatschappelijke participatie zich in de gemeente voordoen. Dit

overzicht is een voorwaarde om beleid te voeren dat bijvoorbeeld gericht is op het stimuleren van maatschappelijke participatie

en burgerinitiatief. Het duale stelsel van het gemeentebestuur kan hier ook een stimulerend effect op hebben. Dit stelsel biedt

burgers namelijk meer mogelijkheden om zich te laten horen. Raadsleden kunnen deze geluiden vervolgens bij het gemeente-

bestuur aan de orde stellen. Vrijwilligers hebben in dit perspectief voor het gemeentebestuur ook een signaalfunctie.

Knelpunten in het vrijwilligerswerk betekenen immers ook knelpunten in die maatschappelijke sectoren waarbinnen deze vrij-

willigers werkzaam zijn. Integraal vrijwilligerswerkbeleid kan bijdragen aan een aanpak van deze knelpunten door uit te gaan

van de gemeenschappelijke elementen in de problematiek.
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3 Integraal vrijwilligerswerkbeleid

Wat is integraal vrijwilligerswerkbeleid en welke doelen, welk nut en effecten zijn ermee gemoeid? Hoe verhoudt het zich

tot andere vormen van beleidsontwikkeling? Hoe stel je integraal vrijwilligerswerkbeleid op en werk je het uit? 

3.1 Breed of smal?

Beleidsterreinen waarin de samenhang van maatschappelijke ontwikkelingen tot uitdrukking komt en waarbij een breed

perspectief gewenst is, hebben baat bij een integrale beleidsvoering. In de jaren negentig is lokaal integraal jeugdbeleid tot

stand gekomen, waarin aspecten als veiligheid, onderwijs, zorg en preventie met elkaar in verband zijn gebracht tot samen-

hangend beleid. Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt de noodzaak tot integraal beleid al langer

gevoeld. Hierbij zijn regionale en mondiale ontwikkelingen op het gebied van economie, financiën en defensie op elkaar

afgestemd tot samenhangend beleid.

Integraal vrijwilligerswerkbeleid heeft geen vastomlijnd en statisch eindproduct, het is eerder een manier van denken en

handelen. De strategische beleidsnota is onderdeel van de beleidscyclus. Het proces ter voorbereiding op deze nota en de

daaropvolgende uitvoering zijn van net zo groot belang. Integrale beleidsontwikkeling:

• zegt iets over het proces, de totstandkoming van het beleid;

• is gericht op concrete doelen, bijvoorbeeld datgene wat aan het einde van een ontwikkeltraject als nota wordt

gepresenteerd;

• is de wijze van intersectoraal samenwerken, nadrukkelijk ook in de uitvoering van het beleid.

Integraal vrijwilligerswerkbeleid kan ‘smal' en ‘breed' opgevat worden. Hiermee wordt een keuze gemaakt of een signaal,

vraag of knelpunt in het veld wél of geen onderwerp van het vrijwilligerswerkbeleid is. De reikwijdte van integraal vrijwilli-

gerswerkbeleid is in feite een continuüm, afgebakend door twee uitersten:
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De smalle benadering

Bij een smalle benadering van integraal vrijwilligerswerkbeleid richt het zich alleen op de overkoepelende, gemeenschappelijke

items binnen het vrijwilligersdomein. In principe is alleen datgene wat voor elke vrijwilliger of organisatie die met vrijwilligers

werkt geldt, onderdeel van beleid. Deze benadering beperkt de mogelijkheid tot beleidsvoering tot overkoepelende thema's

zoals verzekeringen, wettelijke regelingen, sociale activering, promotiecampagnes, vrijwilligersprijzen, voorzieningenbeleid en

deskundigheidsbevordering. Deze thema's dienen dan vooraf tussen de verschillende beleidssectoren te worden afgesproken.

Hoofdzakelijk gaat het hierbij om zaken in de voorwaardelijke sfeer om organisaties goed te laten draaien. Het vrijwilligerswerk-

beleid gaat in op de grootste gemene deler. Meer specifieke wensen, behoeften of noden van vrijwilligers worden niet behan-

deld of overgelaten aan een andere gemeentelijke afdeling. De ambtenaar die zich bezig houdt met het integrale beleid werkt

relatief zelfstandig en heeft collega's op deelterreinen vooral nodig bij inventarisatie van gegevens en implementatie van maat-

regelen.

De brede benadering

Het vrijwilligerswerkbeleid richt zich bij een brede benadering op alle denkbare onderwerpen, kansen en knelpunten die zich in

het vrijwilligersdomein voor kunnen doen. Alles wat zich binnen die deelterreinen afspeelt en wat invloed heeft op vrijwilligers

en vrijwilligersorganisaties, komt in aanmerking voor vrijwilligerswerkbeleid en vraagt derhalve betrokkenheid van bestuur en

ambtenaren. Vrijwilligerswerkbeleid is in deze benadering `van' alle ambtenaren die in hun werk met vrijwilligers(organisaties)

te maken hebben. De beleidsmedewerker vrijwilligerswerkbeleid voert de coördinatie over dit beleid en draagt daarbij zorg voor

de afstemming van te nemen maatregelen. De ambtenaar  vrijwilligerswerkbeleid onderhoudt daartoe voortdurend contact met

collega's op deelterreinen. Deze benadering biedt dus meer ruimte om in te gaan op signalen en vernieuwingen. De brede bena-

dering stelt de volgende eisen stelt aan de interne organisatie:

• signalen worden opgevangen en doorgespeeld naar de verantwoordelijke beleidsambtenaar;

• het beleidskader schept duidelijkheid over de verwerking van signalen;

• de verantwoordelijke ambtenaar is in staat afwegingen te maken, tot actie over te gaan en daarover helder te communiceren.

Of het nu een brede of smalle benadering betreft, bij integraal vrijwilligerswerkbeleid gaat het er vooral om dat medewerkers de

samenwerking met collega’s aangaan; in de ontwikkeling van het beleid, en ook in de uitvoering. De praktijk laat zien dat dit nog

weinig voorkomt. Waarschijnlijk houdt dat verband met het ontbreken van een gedeelde visie op vrijwilligerswerk en omdat

gemeenten hun organisatie nu eenmaal hebben ingericht door middel van het sectormodel.2 Nu door toedoen van de stimule-

ringsmaatregelen (TSV en de Commissie Vrijwilligersbeleid) het belang van vrijwilligerswerkbeleid onder de aandacht is

gebracht, en handreikingen voor beleidsvorming beschikbaar komen, is in ieder geval een inhoudelijke basis gelegd voor integra-

le beleidsontwikkeling.

2 Lagendijk, Strik ' Regie over gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid' , Commissie Vrijwilligersbeleid: 2004.
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3 Ontleend aan Guus Berkhout, De innoverende overheid, 2003. Hierin staan nut en noodzaak van de omvorming van het openbaar bestuur toegankelijk beschreven, met
name op landelijk niveau.

3.2 Knelpunten en mythes

Beleid=nota?

Vrijwilligerswerkbeleid wordt nog te vaak opgevat als het schrijven van een nota. Het is nog geen gemeengoed dat beleid geen

doel op zich is, maar een middel om gewenste veranderingen te realiseren. Geen statische vaststelling, vastgelegd in een nota en

dat is het dan, maar eerder een kader waarin maatschappelijke ontwikkelingen, wensen vanuit de samenleving en politiek-eco-

nomische mogelijkheden in samenhang de richting aangeven voor maatregelen en uitvoering. Geen eindstation, maar een ver-

trekpunt. En tegelijkertijd de trein zélf, die op gezette tijden de gepasseerde stations weer aandoet, soms op een zijspoor wordt

gerangeerd maar wel steeds in beweging is.

Een integrale beleidsaanpak veronderstelt een werkwijze die collega’s soms als botsend of zelfs concurrerend met de gangbare

praktijk ervaren. Deze werkwijze vereist een open organisatiecultuur, waarin ruimte is voor verandering en ontwikkeling.

Ingesleten routines in het gemeentelijk apparaat kunnen belemmerend zijn voor integrale beleidsvoering.

Verkokering

De lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk is vaak verdeeld over verschillende sectoren. De gemeentelijke beleidssectoren

bieden vanuit een eigen opvatting ondersteuning en streven daarmee verschillende doelen na. Dit kan zowel onduidelijkheid en

gebrek aan motivatie bij de ondersteuners als bij vrijwilligersorganisaties teweeg brengen. Zo komt het voor dat ondersteuners

bijvoorbeeld gevraagd worden voor hulp bij de integratie van fase 4-cliënten in het kader van een nieuw sociaal activeringsbe-

leid van de gemeente, terwijl ze nooit iets met Sociale Zaken te maken hebben gehad. De kans is groot dat dan de houding ont-

staat ‘er moet weer eens iets van de gemeente’.

Verkokering is het grootste struikelblok voor integraal vrijwilligerswerkbeleid. Het is de uitdaging van het openbaar bestuur om

maatschappelijke signalen goed op te vangen en op te pakken. Waar burgers mondiger en goed geïnformeerd zijn, en maat-

schappelijk participeren, zal de overheid zich meer moeten oriënteren op nieuwe werkprocessen, waarvan de kern is: organiseer

‘horizontale dwarsverbanden’ en ‘ontschot de ambtenarij’.3 Vrijwilligerswerkbeleid is een terrein waar dat bij uitstek voor geldt.

Positie en status vrijwilligerswerk  

Belemmeringen waardoor integraal vrijwilligerswerkbeleid moeilijk van de grond komt liggen ook op het personele vlak. De prio-

ritering en waardering binnen het gemeentelijke apparaat van dit beleidsterrein is in het algemeen nog matig tot zwak. Mede

daardoor laat de invulling van de toch al beperkte formatie soms te wensen over. De functie wordt lang niet altijd ingevuld door

ervaren ambtenaren die affiniteit hebben met vrijwilligerswerk. Wisselingen van de wacht komen veelvuldig voor, wat de conti-

nuïteit van beleid niet ten goede komt. Dit heeft negatieve consequenties voor de beeldvorming en het vertrouwen in het veld

en binnen het gemeentelijk apparaat zelf. In een bestuurlijke en ambtelijke cultuur van `willen ‘scoren’ is de kans aanzienlijk dat

in die situatie van deze functie weinig invloed uitgaat. Een oplossing is daarom te zoeken in het ontwikkelen van een gedeelde
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visie op het vrijwilligersdomein, waar bestuur en ambtenaren in betrokken worden en waarbij voorkomen wordt dat ieder zijn

eigen `terrein' of belang verdedigt.

3.3 Meerwaarde

In hoofdstuk 2 gaven wij aan dat integraal vrijwilligerswerkbeleid in samenspraak en samenhang met verschillende beleidssec-

toren wordt ontwikkeld en uitgevoerd. De betrokkenheid van vrijwilligers mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Integraal beleid

is gericht op een samenhangende aanpak van knelpunten en kansen, verankering, objectiviteit en continuïteit, en tot slot op uit-

voerbaarheid en transparantie. Vanzelfsprekend is dergelijk beleid bedoeld om effect te sorteren in het vrijwilligersdomein en

daarmee de klanttevredenheid te vergroten.4 Wat mogen we nu verwachten van integraal vrijwilligerswerkbeleid, oftewel: welke

effecten en resultaten streven wij nu direct of indirect na?

Allereerst moet opgemerkt worden dat de ervaringen met integraal vrijwilligerswerkbeleid pril zijn. Slechts een enkele gemeen-

te geeft aan daadwerkelijk integraal vrijwilligerswerkbeleid te voeren.5 Niettemin kunnen wij op basis van de ervaringen die wij

hebben opgedaan bij zowel deze gemeenten als de gemeenten die de Utrechtse aanpak hebben toegepast, enkele resultaten

beschrijven.

Recht doen aan diversiteit

Integraal beleid bestrijkt het gehele gebied waarbinnen vrijwilligers actief zijn. Het overzicht van soorten vrijwilligerswerk uit

hoofdstuk 2 laat dat goed zien. Integraal beleid maakt duidelijk dat vrijwilligers onmisbaar zijn in talloze beleidssectoren en

streeft ernaar deze vrijwilligers over de volle breedte te stimuleren en ondersteunen, of het nu gaat om jeugd, amateurkunst,

sport, onderwijs, zorg, natuur en milieu of buurtbeheer: met algemene `sectorblinde' maatregelen waar het kan, en met specifie-

ke, sectorgebonden maatregelen waar het moet!

Herkenbaarheid extern en intern

Van integraal beleid mag worden verwacht dat de herkenbaarheid in het vrijwilligersdomein toeneemt: vrijwilligers weten de

gemeente te vinden. Er is één aanspreekpunt waar "de vraag wordt afgevangen". Dit bevordert de klantvriendelijkheid.

Daarnaast kenmerkt integraal beleid zich door een heldere afstemming en coördinatie van beleid. Door die taak neer te leggen

bij één beleidsmedewerker is ook intern geen misverstand over de vraag waar afwegingen en afspraken worden gemaakt.

Intersectorale samenwerking moet dan ook daarop gericht zijn: het afstemmen van informatie vanuit verschillende sectoren

zodat het vrijwilligerswerkbeleid breed wordt gedragen en ondersteund. Dit geldt overigens net zo goed voor de bestuurlijke

4 Zie voor het toetsen van de mate van integraliteit: 4.7 De integraal-toets.

5 Jaarrapportage pilots Commissie Vrijwilligersbeleid 2003.
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portefeuillehouders! Een mooi resultaat hiervan moet zijn dat meer ambtenaren en bestuurders `vrijwilligersinclusief denken

en handelen': continu stil staan bij de vraag wat de consequenties zijn van ontwikkelingen of voorgenomen besluiten voor het

vrijwilligerswerk.

Nieuwe allianties in het vrijwilligersdomein

Integraal vrijwilligerswerkbeleid gaat in zijn benadering in eerste instantie uit van het gemeenschappelijke aspect van het ge-

heel aan vrijwilligerswerk in de gemeente: al die mensen die zich om niet inzetten voor de kwaliteit van de lokale gemeenschap.

Door het ontwikkelen van een samenhangend beleid beoogt de gemeente daarmee het belang van het vrijwilligerswerk op een

herkenbare manier uit te dragen. Vrijwilligers worden aangesproken op het vrijwilliger zijn, en niet in eerste instantie omdat

zij de sportclub, de bibliotheek of de migrantenvereniging draaiende houden. Voor vrijwilligers en hun organisaties kan dit een

eye-opener zijn: er zijn ook heel andere organisaties die met precies dezelfde problematiek kampen en een heel interessante

oplossing hebben gevonden! Hier kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden uit voortkomen. Voorgenomen maatregelen van

vrijwilligers(organisaties) kunnen samen met andere vrijwilligers(organisaties) ter hand worden genomen…. efficiencywinst!

Vrijwilligersbeleid
Commissie
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4 De Utrechtse aanpak

Het bestuur van de gemeente Montfoort kan gekarakteriseerd worden als hecht, open en daadkrachtig. Toen de commissie

Welzijn en Onderwijs voorstelde om vrijwilligerswerkbeleid te ontwikkelen, bleek het niet zo moeilijk om de verschillende

beleidssectoren daarin mee te krijgen. In een meningvormende discussie bepaalde de Commissie Welzijn en Onderwijs eerst

de kaders voor het vrijwilligerswerkbeleid. Hierin kwamen definiëring van het vrijwilligerswerk en de doelen van gemeentelijke

ondersteuning aan de orde. Deze uitgangspunten zijn vervolgens voorgelegd aan en verder uitgewerkt en bijgesteld door de

betrokken ambtenaren. Waar de commissie bijvoorbeeld van mening was  dat alleen het lokale vrijwilligerswerk onderwerp

van beleid moest zijn, voegden ambtenaren hieraan toe dat ook bovenlokaal werkende organisaties zoals Slachtofferhulp in

aanmerking moeten komen voor ondersteuning.

De `Utrechtse aanpak' is een praktische methodiek, bruikbaar voor het ontwikkelen van integraal vrijwilligerswerkbeleid of het

bijstellen van bestaand beleid zodat het integrale aspect er een plek in krijgt. In dit hoofdstuk presenteren wij een stappen-

plan, voorzien van een toelichting . Om te verduidelijken hoe de Utrechtse Aanpak in de praktijk werkt, zijn kaderteksten met

veelzeggende momenten, beslissingen of tips uit de praktijk toegevoegd.

4.1 Achtergrond en gebruikswaarde 

In de provincie Utrecht heeft Schakels een aantal gemeenten ondersteund in de ontwikkeling van integraal vrijwilligerswerkbe-

leid aan de hand van de Utrechtse aanpak. Deze aanpak laat gemeenten vrij om zelf accenten te leggen. De aanpak bestaat uit

een mix van onderdelen uit proces- en projectmanagement, en een begrippenkader dat de afgelopen jaren voor het vrijwilli-

gerswerkbeleid is ontwikkeld. Zo komt de domein- en doelstellingendiscussie bijvoorbeeld aan de orde, met als belangrijkste

vraag: op welke organisaties en vrijwilligers richten we ons beleid en waar moet dat toe leiden? De aanpak is hoofdzakelijk

projectmatig, instrumenten stimuleren besluitvorming en fases worden met een deel- of tussenresultaat afgesloten. Hier door-

heen loopt, als verbindend element, een procesmatige rode draad. Deze heeft tot doel heeft om binnen het gemeentelijke

apparaat tot gezamenlijke beeldvorming over vrijwilligerswerk te komen en intersectorale samenwerking in de uitvoering te

behouden. Dit is het hart van de aanpak, waarmee het integrale karakter tot uitdrukking komt.

Bij het opstellen van vrijwilligerswerkbeleid zijn alle stappen van het stappenplan essentieel. Wordt het bestaande beleid bij-

gesteld, of wordt nagegaan in hoeverre het integrale aspect in het huidige beleid is verweven, dan is de Integraaltoets een

handig hulpmiddel. Hiermee wordt duidelijk hoe integraal het huidige beleid is; afhankelijk van de uitkomst kan het bestaande

beleid op dit punt met de Utrechtse Aanpak worden verbeterd.
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4.2 Kort bestek

In de Utrechtse Aanpak voert de gemeente de regie over het vrijwilligerswerkbeleid. Zij ontwerpt een visie, stelt de kaders vast,

formuleert doelstellingen en betrekt diverse beleidsterreinen. Bijeenkomsten waarin ambtenaren, wethouders en de politiek de

waarde van het vrijwilligerswerk bediscussiëren en tot keuzes voor lokale ondersteuning komen, spelen hierin een cruciale rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om in dit interne traject tot samenhangend beleid te komen, vanzelfsprekend

met inbreng vanuit ‘het veld’6. Vrijwilligersorganisaties en sleutelfiguren uit het vrijwilligerswerk komen daarom in een extern

traject aan het woord. In zeven stappen worden deze trajecten op elkaar afgestemd.

Het stappenplan verloopt als volgt:

Het interne traject start met een bescheiden inventarisatie. Welke contacten hebben collega-beleidsmedewerkers met het vrij-

willigerswerk? Wat leeft er naar ieders idee bij organisaties en individuele vrijwilligers? Daarna volgt een beperkt aantal bijeen-

komsten en brainstormsessies waarin raadscommissieleden en beleidsmedewerkers afzonderlijk het domein, de doelstellingen

en randvoorwaarden van het beleid bepalen. Deze worden in een startnotitie vastgelegd. Om de verbinding met vrijwilligersor-

ganisaties te leggen en deze te betrekken in het proces, wordt de notitie voorgelegd aan een panel van sleutelfiguren uit het

vrijwilligerswerk. Hun taak: een inschatting maken van haalbaarheid en draagvlak. Signalen worden, samen met de resultaten

van de inventarisatie, verwerkt in een conceptnota integraal vrijwilligerswerkbeleid.

Het externe traject start met een werkconferentie. Parallel hieraan wordt een enquête6 onder vrijwilligersorganisaties uitgezet.

Op de conferentie wordt de conceptnota voorgelegd aan het veld, waarin de signalen van sleutelfiguren zijn verwerkt.

Uitwisseling hierover en de input van organisaties leveren nadere informatie en signalen op over gewenste instrumenten en

maatregelen. Uitkomsten van de enquête bevestigen, nuanceren of versterken dit beeld, en leiden tot keuzes in maatregelen en

instrumenten.

De conceptnota wordt hiermee aangevuld en opnieuw bij college en raadscommissie ingediend. Na politieke besluitvorming

resulteert dit in geaccordeerd beleid.

Het resultaat hiervan is vrijwilligerswerkbeleid met samenhang: de gemeentelijke visie, relevante beleidsterreinen, beleidsmaat-

regelen en de noden plus verwachtingen uit het veld zijn met elkaar in verband gebracht. Dit betekent niet dat voor alles een

oplossing is bedacht en iedereen tevreden is, maar wél dat er uitwisseling en betrokkenheid tot stand is gekomen tussen partij-

en die vaak meer tegenover elkaar staan, dan elkaar weten te vinden.

Het stappenplan laat de ontwikkeling van integraal vrijwilligerswerkbeleid zien. Stapsgewijs worden beleidsambtenaren, de

politiek en het veld betrokken, steeds met een duidelijke rol en taak en met een afgebakend product als eindresultaat. Dit pro-

duct wordt ingebracht en verder uitgewerkt in de volgende stap, waardoor het beleid uitgroeit van kadernotitie tot complete

6  Om de effecten van integraal vrijwilligerswerkbeleid te kunnen meten wordt deze enquête als nulmeting ingezet. Op een later moment, bijvoorbeeld na twee jaar, wordt
nogmaals een meting uitgevoerd. Uitkomsten van deze ronde laten zich vergelijken met eerdere gegevens waardoor veranderingen inzichtelijk worden. Er zijn instrumenten
beschikbaar waarmee het verzamelen en vergelijken van data vereenvoudigd wordt; Digimon is hier een voorbeeld van. Zie www.civiq.nl 
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beleidsnota. Elke stap levert dus inhoudelijke verdieping op, en heeft als belangrijk neveneffect dat de politiek, beleidsmedewer-

kers én het veld `meegroeien' met het beleid.

Stappenplan Integraal vrijwilligerswerkbeleid

Stappen Hoofdactiviteit Doel(en) Deelnemers Resultaat Instrumenten

Stap 1
Interne peiling

‘Wat weten we van het

vrijwilligerswerk’

Stap 2
Startbijeenkomst

politiek

‘Wat vinden we van het

vrijwilligerswerk’

Stap 3
Ambtelijke 

startbijeenkomst

‘Wat willen we met het

vrijwilligerswerk’

Betrekken en bevragen 

van collega’s die een 

relatie (zouden moeten)

hebben met het vrijwil-

ligerswerk

Visiegesprek, domein- en

doelstellingendiscussie

Visievorming, domein- en

doelstellingendiscussie

Kennis over en contacten

met diverse vrijwilligers-

organisaties in kaart

brengen

Betrokkenheid en ge-

zamenlijke verantwoorde-

lijkheid tot stand brengen,

vaststellen visie op be-

leidsvorming, domein en

globale doelstellingen,

kansen en sterke kanten

van het vrijwilligerswerk

in kaart brengen, ge-

meentelijke verantwoor-

delijkheid ten aanzien 

van ondersteuning benoe-

men

Betrokkenheid en geza-

menlijke verantwoorde-

lijkheid tot stand bren-

gen, uitwerken en verfij-

nen van beleidskader

Beleidsmedewerkers op

terreinen die raakvlakken

met het vrijwilligerswerk

vertonen

Wethouders, burge-

meester, verantwoorde-

lijke beleidsmedewerkers 

Beleids-medewerkers op

terreinen die raaklvakken

vertonen met het vrijwilli-

gerswerk

Overzicht van 

bestaande contacten

Kadernotitie

Startnotitie

Gemeentegids

Sociale kaart

Typetest,

Hoe V-gericht is uw

gemeente? (beide

Commissie Vrijwilligers-

werk);

Enquête ‘Wat is voor u

vrijwilligerswerk? 

(bijlage I),

Keuzeformulier

Kenmerken

Vrijwilligerswerk 

(bijlage 2) 

Keuzeformulier: Doel

Vrijwilligerswerkbeleid

(bijlage 3)

Idem als voorgaande stap
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Stap 4A 
Panelbijeenkomst

‘Schieten op 

de startnotitie’

Stap 4B
Monitor Vrijwilligerswerk

‘Hoe staat het vrijwilli-

gerswerk er naar eigen 

zeggen voor?’

Stap 5
Politieke besluitvorming,

groot verband

Stap 6
Conferentie 

‘Toekomst van het lokale 

vrijwilligerswerk’

Stap 7
Politieke besluitvorming,

klein comité 

Startnotitie voorleggen ter

advies

Enquête voorleggen aan

alle lokale vrijwilligers-

organisaties

Bespreken conceptnota

Nota bekendheid geven,

koppeling maken naar knel-

punten en maatregelen

Plan van aanpak accorderen

Enquête ‘Wat is voor u

vrijwilligerswerk? 

(bijlage I),

Digimon (digitale Monitor

Vrijwilligerswerkbeleid)

Conceptnota integraal

vrijwilligerswerkbeleid

Sterkte- en zwakteana-

lyse van het lokale vrij-

willigerswerk vergezeld

van aanbevelingen voor

gemeentelijke maatregelen

Nota integraal 

vrijwilligerswerkbeleid

Plan van aanpak:

planning en fasering van

maatregelen 

Plan van aanpak

Sleutelfiguren uit het vrij-

willigerswerk

vrijwilligersorganisaties

Wethouder(s),burge-

meester, Gemeenteraad

Vrijwilligersorganisaties

en ongebonden vrijwilli-

gers, politiek (als toehoor-

ders)

Burgemeester,

wethouder(s)

Netwerk opbouwen met

sleutelfiguren, feedback

krijgen op voorgesteld

beleid

Overzicht krijgen van

omvang, structuur,

verwachtingen, wensen,

knelpunten en behoeftes

kansen en sterke kanten

van het vrijwilligerswerk

agenderen, verantwoorde-

lijkheid ten aanzien van

ondersteuning benoe-

men, instemming krijgen

op conceptnota

Draagvlak creëren voor

nota, netwerk aanhalen

en vergroten, verdergaand

inzicht krijgen op gewen-

ste instrumenten en

maatregelen vanuit het

vrijwilligerswerk

Uitkomsten conferentie

terugkoppelen, inbedding

in beleid toelichten

Stappen Hoofdactiviteit Doel(en) Deelnemers Resultaat Instrumenten
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4.3  Stap voor stap

Welke activiteiten worden nu per stap uitgevoerd en tot welke resultaten leiden deze? Per stap geven we een toelichting. Let

wel: dit is een algemene beschrijving waarin per gemeente accenten zullen worden aangebracht. Vooral het betrekken van de

politiek in het besluitvormingsproces kent een couleur locale, afhankelijk van bestaande procedures en afspraken. Het kan nodig

zijn de stappen in een andere volgorde uit te voeren als de situatie daar om vraagt.

Stap 1: Interne peiling

Dat integraal vrijwilligerswerkbeleid allereerst een interne aangelegenheid is, komt tot uitdrukking in de start. Deze bestaat uit

een bescheiden interne peiling met als doel om vanuit de diverse beleidsterreinen zicht te krijgen op bestaande contacten met

en informatie over het vrijwilligerswerk. Welke netwerken zijn er al, welke thema’s spelen er naar inschatting van collega’s?

Daarnaast leidt deze stap tot het inzicht dat het vrijwilligerswerk breed en divers is en zal de behoefte ontstaan om de contac-

ten te coördineren en de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen.

Stap 2: Startbijeenkomst politiek

De startbijeenkomst met de politiek heeft tot doel om van het vrijwilligerswerk een brandpuntdiscussie te maken. Leidende vra-

gen zijn daarbij:

• wat houdt de integrale benadering van vrijwilligerswerkbeleid in? (‘de kern van de zaak’)

• wat is vrijwilligerswerk en wie zijn vrijwilliger? (de domeindiscussie)

• welke waarde van het vrijwilligerswerk krijgt prioriteit? (de waarderingsvraag)

• welke doelen worden nagestreefd? (de keuzevraag)

Om deze discussie goed te voeren kan gebruik worden gemaakt van instrumenten en een begrippenkader. Om vast te stellen

wat onder integraal beleid wordt verstaan, biedt ‘De kern van de zaak’ (zie 2.3) houvast. Voor de domein-, waarderings- en doel-

stellingendiscussie verwijzen wij naar de instrumenten in het schema. Deze discussie leidt tot een kadernotitie waarin beleids-

uitgangspunten zijn verwoord en een richting is aangegeven voor het integrale vrijwilligerswerkbeleid.

Stap 3: Ambtelijke startbijeenkomst

Deze stap is wat inhoud en proces gelijk aan stap 2, met het verschil dat er door beleidsmedewerkers vanuit diverse beleidster-

reinen wordt voortgebouwd op het beleidskader. De discussie begint niet bij nul, maar start bij gemaakte keuzes die uitgewerkt,

verdiept of genuanceerd moeten worden. In de praktijk blijken meerdere bijeenkomsten nodig te zijn om dit goed uit te werken.

Stap 4A: Panelbijeenkomst

Wat vinden sleutelfiguren uit het vrijwilligerswerk van de gemaakte keuzes in de startnotitie? Kunnen ze zich vinden in de uit-

gangspunten, welke aanvullingen hebben ze, en zijn er misschien organisaties of ontwikkelingen over het hoofd gezien?  Is er

naar hun inschatting draagvlak voor het voorgenomen beleid? Deze laatste vraag levert veel informatie op over de in te zetten

strategie en manier waarop organisaties in de navolgende stappen benaderd worden.In
te
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Stap 4B: Monitor

Het uitzetten van een monitor onder alle vrijwilligersorganisaties levert een schat aan informatie op. Behalve feiten zoals aantal

en type organisaties, geeft het inzicht in de knelpunten onder vrijwilligers. Wat zit organisaties dwars (bijvoorbeeld in het con-

tact met de gemeente), welke bedreigingen zijn er, waar liggen kansen? Aan de hand hiervan kan een inschatting worden

gemaakt van de sterkte, zwakte en potenties van het lokale vrijwilligerswerk. Tegen de achtergrond van de startnotitie wordt

een set grove maatregelen opgesteld, die samen met uitkomsten van de panelbijeenkomst tot een conceptnota leiden .

Stap 5: Politieke besluitvorming

Deze stap is inmiddels voorbereid en zal hoogstwaarschijnlijk niet tot veel discussie leiden. De politiek heeft immers zelf de

kaders gesteld, heeft misschien de panelbijeenkomst bijgewoond als toehoorder en is via de verantwoordelijke ambtenaar of

betrokken wethouder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het resultaat is vastgesteld integraal vrijwilligerswerkbe-

leid, waar op een later moment een plan van aanpak aan wordt toegevoegd.

Stap 6: Conferentie vrijwilligerswerk

De conferentie leent zich goed voor een `inhoudelijk feestje'. Het is het moment waarop de gemeente naar buiten treedt en haar

visie op en positie ten opzichte van het vrijwilligerswerk kenbaar maakt. Een belangrijk moment, waarmee tegelijkertijd de

gemeentelijke waardering voor het vrijwilligerswerk zichtbaar wordt. Naast het openingswoord van de burgemeester doen een

‘hapje en een drankje’ het goed, want een goede sfeer bevordert het onderling contact, zowel tussen vrijwilligers als met de

gemeente.

Inhoudelijk is de conferentie bedoeld om zicht te krijgen op knelpunten en wensen, plus de oplossingen die organisaties zelf

aandragen. Workshops zijn een goede manier om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, aan de hand van thema’s uit

het nieuwe beleid.7 Uitkomsten van de workshops worden verwerkt in een plan van aanpak, waarin de maatregelen voor de

komende jaren staan beschreven, voorzien van benodigd budget.

Stap 7: Politieke besluitvorming

Het plan van aanpak wordt door burgemeester en wethouder(s) besproken en geaccordeerd. Dit is de laatste officiële stap in het

traject.

4.4 Domeindiscussie

Te pas en te onpas wordt in nota’s, artikelen en beleidsstukken geciteerd dat ‘het vrijwilligerswerk het cement van de samen-

leving is’. Beeldspraak waarmee men aangeeft dat vrijwilligerswerk belangrijk is, maar waar niet uit af te leiden is wat vrijwilli-

gerswerk is en waaróm het waardevol is. Vrijwilligerswerk is al gauw een containerbegrip waar een scala aan activiteiten en een

7 Geschikte thema’s zijn bijvoorbeeld financiën en subsidies, de relatie met de gemeente/ contact en waardering, accommodatiezaken/ faciliteiten, werving van vrijwilligers/
bestuursleden, deskundigheidsbevordering. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de conferentie kan een externe deskundige veel betekenen.
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massa aan organisaties onder valt. Terwijl in beleid helder verwoord moet staan wie het onderwerp van de maatregelen is en

vooral: waarom. Blijft de legitimatie van het beleid achterwege en is niet duidelijk voor wie de maatregelen bestemd zijn, dan zal

de gemeente verleid worden om steeds weer afwegingen te maken, ad hoc beslissingen te nemen en daarmee misschien organi-

saties te kort doen die juist hadden moeten profiteren. Of andersom.

Wat vrijwilligerswerk is en wat niet, is niet eenvoudig vast te stellen. De algemene definitie luidt "werk dat in enig georgani-

seerd verband onverplicht en onbetaald voor anderen of de samenleving wordt verricht". Deze definitie is richtinggevend en laat

ruimte voor discussie. In het kader van integrale beleidsontwikkeling biedt dit voordelen. Het bevragen van elkaars beelden en

overtuigingen over vrijwilligerswerk is vruchtbaar voor het ontwikkelen van een gezamenlijke koers. Beleid dat zonder een

onvertogen woord is geformuleerd, boet in aan kwaliteit en draagvlak, zo is de ervaring. Aan de hand van de volgende compo-

nenten, terug te vinden in de algemene definitie, is de discussie aan te zwengelen over de begrenzing van vrijwilligerswerk:

• de mate van beloning;

• de mate van keuzevrijheid;

• wie ervan profiteert;

• de mate waarin de organisatie is gestructureerd;

• de mate waarin sprake is van ‘werk’: hoeveelheid, betrokkenheid (Meijs, 1999).

Om recht te doen aan de schemergebieden (‘is vrijwilligerswerk waarmee studiepunten worden verdiend wel echt vrijwillig?’ of:

‘is een buurtcomité dat de jaarlijkse straatbarbecue organiseert ook een vrijwilligersorganisatie?’) is het zinvol onderscheid te

maken tussen een ruime en een strenge interpretatie van de componenten.

De commissie Welzijn van de gemeente Montfoort heeft zich in een richtinggevend document uitgesproken over de begrenzing

van vrijwilligerswerk. Betrokken beleidsambtenaren bediscussiëren dit nog eens met elkaar, ter verfijning en nuancering. Een

selectie uit de discussie:

Beloning

Overweging: Is vrijwilligerswerk nog wel vrijwilligerswerk als er soms zelfs ruime onkostenvergoedingen tegenoverstaan? Gaan

we streng of ruim om met de vraag of het vrijwilligerswerk onbetaald dient te zijn?

De commissie Welzijn wil het kader plaatsen bij de fiscale grens van 700 euro voor een onkostenvergoeding voor een vrijwilliger.

De ambtenaren sluiten zich hierbij aan met de opmerking dat dit wordt losgelaten als de werkelijke onkosten boven deze grens

liggen.
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Keuzevrijheid

Overweging: In hoeverre is er nog sprake van onverplicht wanneer de druk om vrijwilligerswerk te gaan doen zwaar weegt?

Bijvoorbeeld wanneer de inzet van ouders op de school van hun kinderen eigenlijk vanzelfsprekend wordt geacht. Of wanneer je

bij het aangaan van een lidmaatschap van een sportvereniging automatisch wordt ingedeeld voor een bardienst of opruimdag.

De commissie is unaniem van mening dat het kader voor de definitie van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid het werk

behoorlijk onverplicht moet zijn. De ambtenaren sluiten zich hierbij in grote lijn aan maar in afwijking van de commissie vinden

zij dat de inzet van ouders op school en de `verplichte' inzet van leden bij hun vereniging wel degelijk vallen onder de definitie

van vrijwilligerswerk.

Werk

Overweging: Hechten wij belang aan de continuïteit van het werk? Maakt het ons uit hoeveel werk iemand verzet? Is de vrijwilli-

ger die één keer per jaar collecteert even waardevol voor ons als de vrijwilliger die in het bestuur zit van een sportvereniging?

Voorbeeld: wie nodigen we uit voor het vrijwilligersfeest?

De commissie Welzijn van Montfoort zit ergens in het midden met een neiging naar de strenge kant. De ambtenaren vinden dat

dit kader heel ruim genomen moet worden. Het voorbeeld van het feest vindt men niet van toepassing. Ook wordt het idee

geopperd om in dit kader naar de aantrekkelijkheid van een klus te kijken. Collecteren vindt niemand leuk maar het voorzitter-

schap van een grote vereniging wel en biedt meer status. Het is allebei waardevol werk.

Betrokkenen spraken zich erover uit hoe goed het is om met een brede vertegenwoordiging de discussie te voeren. Ieders achter-

grond geeft toch een nét andere invalshoek. Meningen en oordelen afwegen zorgt uiteindelijk voor een breed draagvlak en goed

afgewogen beleid.

4.5  Waarde, betekenis en doelstellingen

Vrijwilligerswerk is nuttig en waardevol, daarover is iedereen het eens. Het vaststellen van de waarde en betekenis ervan is een

stuk lastiger. Want waar hebben we het dan over? Over de maatschappelijke betekenis? De betekenis voor organisaties? Of de

waarde die het voor individuen kan hebben? Het is zaak om met elkaar helder te hebben waaruit de betekenis van vrijwilligers-

werk bestaat, om vervolgens een waarde als vertrekpunt voor het beleid te kiezen. De volgende classificering (Meijs, 1999) geeft

hier een handvat voor:
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de maatschappelijke waarde van het doen vrijwilligerswerk
Sluit aan op de mogelijke functies van vrijwilligerswerk voor individuen en bepaalde groepen, toegespitst op:

– algemene kennis en kunde door vrijwilligers in het algemeen;
– specifieke kennis en kunde door vrijwilligers in het algemeen;
– algemene kennis en kunde door specifieke doelgroepen;
– specifieke kennis en kunde door specifieke doelgroepen.

de politiek-maatschappelijke besturingswaarde
Sluit aan op de rol die burgers (kunnen) spelen bij de inrichting en het functioneren van de samenleving, het ' sociaal kapitaal'
dat bijdraagt aan de samenhang van (lokale) gemeenschappen en de uitvoerende functie in het besturen van de samenleving:

– betrokkenheid en participatie;
– de signaalfunctie;
– de emancipatiefunctie;

de output van vrijwilligerswerk
Sluit aan op de aanvullende waarde (uitgedrukt in financiën) van vrijwilligers, van dienstverlening, sport, onderwijs, milieu en
cultuur tot zorginstellingen. Dit kan vertaald worden als kostenbesparing maar ook als waardevermeerdering:

– kostenbesparing voor de samenleving
– kostenbesparing voor cliënten voor de organisatie waarvoor gewerkt wordt
– kostenbesparing voor de deelnemers van de organisatie waarvoor gewerkt wordt
– hogere kwaliteit van dienstverlening

Het prioriteren van een bepaalde waarde is richtinggevend voor de verdere invulling van integraal vrijwilligerswerkbeleid.

Nadere beleidsdoelstellingen worden hiervan afgeleid en op een later moment worden instrumenten en maatregelen erop afge-

stemd. Om de betekenissen van het vrijwilligerswerk bruikbaar te laten zijn als beleidsdoelstelling, is het nodig deze concreet te

maken. De vertaling naar een subdoelstelling ligt voor de hand, en dit is het niveau waarop gemeenten keuzes kunnen maken.

Maar hoe kiest een gemeente nu eigenlijk?

Tijdens de tweede brainstormsessie met beleidsmedewerkers in Wijk bij Duurstede is uitgebreid stilgestaan bij het stellen van

prioriteiten en, daaruit voortvloeiend, het formuleren van doelstellingen. De meeste waarde wordt gehecht aan de bijdrage van

het vrijwilligerswerk aan de politiek-maatschappelijke besturingswaarde.8 Vooral de aspecten ' betrokkenheid en participatie' en

de ' signaalfunctie' scoren hoog. Verder geven de aanwezigen aan dat de producten die een aantal vrijwilligersorganisaties

levert, zeer gewaardeerd worden.

Voorlopige conclusies zijn dan ook dat de gemeente randvoorwaarden moet scheppen om ervoor te zorgen dat de politiek-maat-

schappelijke besturingswaarde van vrijwilligerswerk tot z'n recht komt, met name ten aanzien van de onderdelen signalering en

betrokkenheid. Ook de output die vrijwilligers genereren wordt gewaardeerd, waar het nieuwe Wijkse subsidiesysteem al op

aansluit. Het gericht subsidiëren van maatschappelijk gewenste producten biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling

van gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid.

8 Ook andere gemeenten kennen deze doelstellingen de meeste waarde toe. Zie ‘Tweede meting monitor’, Research voor Beleid. Te vinden op www.vrijwilligersbeleid.nl
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De verschillende betekenissen van het vrijwilligerswerk kunnen vertaald worden naar subdoelstellingen. Onderstaand schema

(gebaseerd op Meijs, 1999) toont de samenhang:

Betekenis Doelstelling Toelichting

bevorderen van de maatschappelijke waarde 
van het doen van vrijwilligerswerk

bevorderen van de politiekmaatschappelijke 
besturingswaarde

bevorderen van de output van vrijwilligerswerk

algemene kennis en kunde voor iedereen 

specifieke kennis en kunde voor iedereen

algemene kennis en kunde voor doelgroepen

specifieke kennis en kunde voor doelgroepen

algemene waarde van betrokkenheid en participatie

signaalfunctie

emancipatiefunctie 

kostenbesparing voor samenleving

kostenbesparing voor cliënten van organisatie

kostenbesparing voor deelnemers van organisatie

hogere kwaliteit van dienstverlening

biedt burgers de mogelijkheid andere kennis en 
ervaringen op te doen dan in hun normale dagelijkse
activiteiten

biedt burgers de mogelijkheid bestaande kennis en
vaardigheden uit te bouwen

Biedt bepaalde doelgroepen de mogelijkheid andere
kennis en ervaringen op te doen dan in hun normale
dagelijkse activiteiten

sluit aan bij de functie van vrijwilligerswerk voor
bepaalde doelgroepen, zoals in het kader van sociale
activering, voor jongeren, allochtonen

het vrijwilligerswerk draagt bij aan de bevordering 
van sociale cohesie, waardoor mensen meer bij elkaar
betrokken raken en gezamenlijke actie eerder zal plaats-
vinden (bijvoorbeeld de Opzoomeractie in de buurt)

vrijwilligerswerk vormt de schakel tussen burgers en
gemeente. Vrijwilligers geven signalen aan de bestuur-
ders over wensen en behoeften van (groepen) burgers

vrijwilligerswerk draagt bij aan de vergroting van 
deelname aan de samenleving van buitengesloten, in
sociaal isolement verkerende groepen.

vrijwilligers verlenen aanvullende zorg waar anders
betaalde krachten voor ingezet moeten worden 
(onderwijs, zorginstellingen, slachtofferhulp)

de vrijwillige thuishulp organisaties zorgen voor een
betaalbare dienstverlening aan cliënten.

de inzet van vrijwilligers maakt het aanbod van bijvoor-
beeld sportorganisaties betaalbaar voor de burgers.

de inzet van vrijwilligers vergroot de kwaliteit van het
aanbod van de voorzieningen voor burgers, zoals o.a in
de bibliotheken, verzorgingshuizen.
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De betekenis van het kiezen voor een doelstelling is dat hiermee een legitimering wordt gegeven aan maatregelen en instru-

menten. Of andersom geredeneerd: deze laatste zijn een logische vertaling en uitwerking van de doelstellingen. Het maken van

keuzes blijkt in de praktijk een lastige exercitie te zijn, terwijl het een cruciale stap in de beleidsontwikkeling is. Het voegt daar-

om veel toe om dit onderdeel extern te laten begeleiden, of voorbereidingen te treffen met een deskundige. In de navolgende

paragraaf gaan we alvast iets verder in op de bedoelde samenhang.

Verdieping…  voor wie meer wil

Het prioriteren van subdoelstellingen is van doorslaggevende betekenis voor de invulling van het integrale vrijwilligerswerkbe-

leid. Daarnaast vervult het de functie van referentiepunt en toetsend kader. Gebruik de beleidsdoelstellingen als ijkpunt voor

onverwachte ontwikkelingen en aanvragen die zich in de loop van de tijd voor kunnen doen. Als het veld tijdens de conferentie

om een vrijwilligersprijs roept, of de politiek om een vacaturebank, wat is dan het passende antwoord? Grijp hiervoor terug op

de doelstellingen. Als ‘oefening’ enkele voorbeelden:

Er wordt gevraagd om een steunpunt, dat vooral moet bemiddelen tussen vraag en aanbod:

• Staat in het beleid het individueel vergaren van algemene kennis en kunde voorop? Dan gaat het steunpunt passend vrij-

willigerswerk zoeken op basis van de behoefte van de vrijwilliger.

• Staat het vormen van sociaal kapitaal centraal? Dan moet het steunpunt ervoor zorgen dat veel mensen meedoen.

• Moet vrijwilligerswerk vooral tot veel (kostenbesparende) output leiden? Dan moet het steunpunt mensen zoeken die het

gewenste werk goed kunnen uitvoeren.

Er wordt gevraagd om het toekennen van een vrijwilligersprijs…  wie gaat winnen?

• Als het opdoen van kennis en kunde voorop staat, wordt een individuele vrijwilliger beloond (namelijk die persoon die veel 

scholing heeft gevolgd);

• Als de vorming van sociaal kapitaal wordt nagestreefd, wordt de organisatie die veel nieuwe of andere groepen heeft gemobi-

liseerd beloond;

• Staat de output centraal? Aangezien het om de resultaten gaat, staat het klantperspectief voorop bij het belonen. Welke 

organisatie heeft vanuit het perspectief van de klant, cliënt of hulpvrager een succesvol project ondernomen?

Er wordt om deskundigheidsbevordering gevraagd… hoe wordt scholing ingevuld?

• Staat het vergaren van kennis en kunde centraal, dan hangt het er nog van af wélke kennis voor wíe. Is vastgesteld dat het om

algemene kennis voor iedereen moet gaan, dan maakt het thema in feite niet uit, staat de scholing voor elke vrijwilliger open 

en moet het aanbod voor iedereen interessant zijn. Bij algemene kennis voor specifieke groepen kan het aanbod bestaan uit een

algemeen thema als persberichten schrijven, bestemd voor bijvoorbeeld milieuorganisaties. Specifieke kennis voor iedereen kan

leiden tot een cursus Arbowetgeving voor alle organisaties, terwijl specifieke kennis voor specifieke groepen kan betekenen dat

deze cursus wordt toegespitst op sportorganisaties.
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• Wordt het vormen van sociaal kapitaal belangrijk gevonden? Dan staan de ontmoetingsfunctie en het netwerken centraal;

thema of inhoud zijn van ondergeschikt belang.

• Wordt de output van vrijwilligerswerk voorop gesteld? Omdat de kostenbesparing of hogere kwaliteit van dienstverlening cen-

traal staat, zal het thema hierop afgestemd moeten worden. Of moet besloten worden dat groepen of instellingen die niet effici-

ënt werken of weinig kwaliteit leveren, in aanmerking komen voor scholing.

4.6 Competenties en organisatie

Interne organisatie

Wil de gemeente recht doen aan de pluriformiteit van het vrijwilligerswerk en tegelijkertijd de specifieke kenmerken van de ver-

schillende organisaties meenemen, dan is het noodzakelijk daar met een brede blik en vanuit verschillende beleidssectoren naar

te kijken. Hoe organiseer je dit horizontale proces binnen het vaak verkokerde gemeentelijk apparaat? In gemeenten die hierop

inzetten, blijkt dat:

• vrijwilligerswerkbeleid door wethouder en / of burgemeester sterk wordt gestimuleerd en uitgedragen;

• vrijwilligerswerk als beleidsterrein status heeft;

• een sterke ambtenaar het voortouw heeft.

Deze kenmerken zijn nauw verbonden aan persoonlijke visie, inzet en betrokkenheid; feitelijk de sterkste succesfactoren voor het

welslagen van integraal vrijwilligerswerkbeleid. In de voorwaardelijke sfeer kunnen ook maatregelen worden genomen om het

succes te vergroten. Omdat integraliteit zowel voorwaarde als succesfactor van beleid is, is het noodzakelijk om daar vanaf de

start oog voor te hebben. Het traject moet dan zo georganiseerd zijn dat samenwerking nagenoeg onvermijdelijk is. Onttrekt

een betrokkene zich daaraan, dan wordt deze ter verantwoording geroepen.

Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak

Afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, kortom: alle direct of indirect betrokkenen dienen zich in te zetten voor het verkrijgen

en behouden van intern draagvlak. Wethouders die de verschillende beleidsterreinen in portefeuille hebben dragen uit dat ook

zij deze integrale aanpak van belang vinden. Voor de centrale aansturing is het nodig de coördinatie bij één vakwethouder neer

te leggen.

De verantwoordelijke ambtenaar moet voldoende tijd en middelen ter beschikking hebben en houden; het ‘er even bij moeten

doen’ werkt frustratie in de hand en levert weinig resultaten op. Vanwege de intersectorale samenwerking is het van belang ook

tijd en middelen te reserveren voor collega’s, en daar tijdig het gesprek over aan te gaan met het sectorhoofd, de directie en wet-

houder. Dit vermindert tegelijkertijd de angst dat integraal vrijwilligerswerkbeleid financiën en tijd afsnoept van het ‘eigen’

beleidsterrein.

Uiteindelijk moet niet de verantwoordelijk ambtenaar pleidooien gaan houden voor het vrijmaken van overall budget, maar

moet deze boodschap door het afdelingshoofd worden verkondigd. Draagvlak organiseren op dit niveau is vanaf de start van

wezenlijk belang, zeker in gemeenten waar hiërarchie en statusgevoeligheid groot zijn.
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Profiel ambtenaar integraal vrijwilligerswerkbeleid

Het profiel van een sterke ambtenaar vrijwilligerswerkbeleid moet in ieder geval bevatten:

• ervaring hebben met bestuurlijke kwesties en veranderingstrajecten;

• communicatief, inspirerend en een netwerker zijn;

• in staat zijn tot het leggen van verbindingen met relevante andere gemeentelijke afdelingen;

• bij herhaling aandacht vragen voor het terrein;

• kennis hebben van en visie hebben op vrijwilligerswerk;

• kunnen uitdragen van het belang van ondersteuning en versterking van het lokale veld.

Bij het invullen van de formatieplaats moet het belang van deze kwaliteiten worden onderstreept.

Interne bijeenkomsten 

Om te voorkomen dat eerste interne bijeenkomsten schoorvoetend op gang komen, is een brainstorm met persoonlijke inbreng

aan te bevelen. Deze werkt vaak drempelverlagend en kan betrokkenheid bij het onderwerp bevorderen. Wie doet er vrijwilli-

gerswerk, waar en waarom? Wat levert het op voor jezelf, de lokale samenleving en de betreffende organisaties? Waarom is het

zo leuk of interessant? 

Vervolgens is het belangrijk om vaart te houden in het traject. Snelheid, gerichte actie en slagvaardige bijeenkomsten zijn

belangrijk om draagvlak te vergroten en vast te houden bij collega’s en in het veld. Hoe moeilijk ook, het ‘preken voor eigen

parochie’ moet ondergeschikt worden gemaakt aan het gezamenlijke belang. Dit met elkaar bediscussiëren en vaststellen is dan

ook één van de eerste dingen die moeten gebeuren en als een mission-statement moet worden vastgelegd. Daarnaar verwijzen

is belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘leefregel’ bij de diverse bijeenkomsten, het als symbool ingraveren op een plek in

het gemeentehuis, het als motto op een muismat laten zetten … Wees creatief!

Tips:
• Het succesvol doorlopen van stap 1 tot en met 7, resulterend in integraal beleid en met betrokkenheid van bestuur, collega's en

het veld, gaat niet op een achternamiddag. Het is een proces dat in sommige gevallen in een paar maanden succesvol werd afge-

rond en in andere gevallen na lange tijd nog niet beklonken was. De ervaring heeft geleerd dat wanneer een externe deskundige

er vanaf de start bij betrokken is, dit tot sneller en beter resultaat leidt.

• Ervaringen hebben uitgewezen dat een zorgvuldige opbouw van relaties met collegabeleidsmedewerkers én de vrijwilligersorga-

nisaties, de benodigde samenwerking en betrokkenheid in de uitvoering van het beleid ten goede komt. Zie dit dus niet als `ver-

loren tijd', maar als noodzakelijke investering die zichzelf op een later moment terugverdient.

• In enkele gevallen bleek een gemeente geen keuze te willen maken voor bepaalde organisaties of initiatieven, maar zich met

haar beleid ‘op alle organisaties wil richten’ of ‘de keuze aan het veld over te laten’. Dit levert uiteindelijk frustratie, willekeur of

een zware belasting voor bijvoorbeeld een steunpunt op. Het steunpunt moet vervolgens zelf de keuzes maken (bemiddeling:

wie? scholing: welke doelgroep, welke thema’s?), terwijl de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente hoort te liggen.
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• Communiceer doorlopend op constructieve toon. Stel collega’s en het veld tijdig op de hoogte van de voortgang en beslissingen,

en maak duidelijk wat op welk moment van betrokkenen verwacht wordt. Maak duidelijk of het bij onderdelen van het traject

gaat om inspraak, instemming, brainstorm of informatieverstrekking? 

4.7 De integraaltoets (I-toets)

Is het huidige vrijwilligerswerkbeleid wel integraal (genoeg)? Met de Integraaltoets of  I-toets kan aan de hand van een checklist

met voorbeeldvragen worden nagegaan in hoeverre het gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid integraal is. Overigens kunnen de

vragen uit de checklist ook eerst worden vertaald naar de specifieke situatie van de gemeente. De checklist is namelijk een alge-

meen format met vragen. Gemeenten kunnen zelf de keuze maken welke onderdelen worden toegepast. Die onderdelen zullen

vervolgens verder uitgewerkt kunnen worden. De I-toets is niet bedoeld om het vrijwilligerswerkbeleid te evalueren. Hiervoor

zijn andere methodieken beschikbaar, zoals de brochure ‘Hoe V-gericht is uw gemeente?’ van de Commissie Vrijwilligersbeleid.

Bij de I-toets staan de volgende aspecten van integraal vrijwilligerswerkbeleid centraal:

• uitvoerbaarheid en transparantie van beleid;

• bereik van maatregelen;

• klanttevredenheid;

• interne aandacht en samenwerking;

• afstemming van regelgeving.

De checklist van de I-toets

Uitvoerbaarheid en transparantie van beleid

• Komt u met integraal vrijwilligerswerkbeleid minder vaak voor verrassingen te staan?

• Is er een 1-loket systeem, waarbij vrijwilligers (hoofdzakelijk) met één ambtenaar te maken hebben? 

• Is er een plek voor klachten en signalen, bijvoorbeeld dat ene loket, of een steunpunt?

Bereik van maatregelen

• Bestaat er duidelijkheid en overeenstemming over de doelgroep van vrijwilligerswerkbeleid? 

• Bepaalt de gemeente bij het ontwikkelen van nieuw beleid de gevolgen hiervan voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties? 

• Hebben meer vrijwilligers meer contact gekregen met andere vrijwilligers die voor een deel met dezelfde problematiek kampen? 

• Is er een groter en meer divers netwerk ontstaan van vrijwilligers die daar ook meer gebruik van maken? 

• Wordt in het lokale vrijwilligersdomein meer en gerichter met elkaar samengewerkt?

• Heeft de gemeente contact gelegd of samenwerking gevonden met nieuwe organisaties?

• Zijn contacten gelegd met beleidsafdelingen waar voorheen nog geen contact mee was? Wat is hun inbreng en welke afspraken

zijn daarover gemaakt? Tot welke resultaten heeft dat tot nu toe geleid?
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Interne aandacht en samenwerking

• Wordt het vrijwilligerswerk structureel geagendeerd in het sector- of afdelingsoverleg?

• Wordt binnen de gemeente en tussen ambtenaren en bestuurders van verschillende afdelingen regelmatig overleg gevoerd over 

vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld aan de hand van verschillende beleidsthema's? 

• Komen signalen over behoeften, vragen en ontwikkelingen vanuit vrijwilligers ook via collega-beleidsmedewerkers binnen bij de 

verantwoordelijke beleidsmedewerker?

• Vindt interne afstemming plaats van activiteiten die vanuit een bepaalde sector uit het vrijwilligerswerk worden ondernomen 

(scholing bijvoorbeeld)? Oftewel: wordt hierover  intern gecommuniceerd met overige beleidsterreinen? 

Afstemming van regelgeving

• Staat de gemeente tijdens het opstellen van gemeentelijke wet- en regelgeving nadrukkelijk stil bij de consequenties hiervan 

voor het vrijwilligerswerk?

• Wordt bestaande wet- en regelgeving periodiek vanuit verschillende beleidsterreinen ‘doorgelicht’ ten aanzien van de gevolgen

voor het vrijwilligerswerk?

Klanttevredenheid

• Zijn burgers/ vrijwilligers tevreden over het vrijwilligerswerkbeleid?

• Zijn collega-ambtenaren tevreden over het vrijwilligerswerkbeleid?

• Zijn gemeentebestuurders tevreden over het vrijwilligerswerkbeleid?

• Zijn vrijwilligersorganisaties tevreden over het vrijwilligerswerkbeleid?

• Zijn betrokken maatschappelijke instellingen (welzijnsorganisatie, steunpunt vrijwilligerswerk) tevreden over het vrijwilligers-

werkbeleid?
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5 Integraal in de uitvoering

Ideaal?

De gemeente biedt een scholingsavond aan over sociale hygiène, georganiseerd door de beleidsmedewerker Sport. Het

bleek dat veel sportverenigingen hieraan behoefte hadden, net zoals andere vrijwilligersorganisaties die een kantine of

caféachtige ontmoetingsruimte runnen. De avond is een succes omdat veel organisaties die met vrijwillig kader werken ver-

tegenwoordigd zijn. Het theater, het buurthuis, de ouderensoos, de inloop-tieneractiviteit, daklozenopvang … en de sport.

Een speeltuinvereniging stelt zich open voor ' vrij' spelen van kinderen uit de buurt en is tegelijkertijd een voorziening in de

buitenschoolse opvang. In samenspraak met de beleidsambtenaar Onderwijs en Vrijwilligerswerk werd bijtijds met elkaar in

tegenspraak zijnde regelgeving geconstateerd. Raar dat een deel van de speelplek nu omheind is en een ander deel niet.

Gelukkig verliep het overleg hierover met de gemeente in prima sfeer.

Vrijwilligersorganisaties in een gemeente ontvangen subsidie. Een deel van de subsidie vloeit terug in de gemeentekas, in

de vorm van accommodatiehuur. Er zijn gesprekken tussen de gemeente en vrijwilligersorganisaties om te kijken of dit niet

iets efficiënter geregeld kan worden. Voor het gebruik van dranghekken bij de jaarlijkse vrijwilligersmarkt is afgesproken

dat de gemeente deze gratis ter beschikking stelt: een algemene faciliteit. Met een aantal thema-avonden over onderwer-

pen die organisaties belangrijk vinden, wordt het budget voor deskundigheidsbevordering collectief gebruikt.

De kinderboerderij heeft te maken met twee ambtenaren: één die de benodigde vergunningen regelt en de beleidsmede-

werker vrijwilligerswerk. Deze fungeert als contactpersoon naar de andere afdelingen, zoals Sociale Zaken om zaken rond-

om de ID-er te regelen en in de gaten te houden.

De jaarlijkse uitreiking van de Vrijwilligersprijs is altijd spannend en steeds rondom een ander thema georganiseerd. Vorig

jaar stond sociale cohesie centraal en kreeg een vrijwillig bezoekproject voor ouderen de prijs. Dit jaar ging de prijs naar het

circusproject dat met daklozen werkt en hen uiteindelijk als vrijwilliger in de organisatie betrekt: vernieuwend! En volgend

jaar wordt een aantal individuen in het zonnetje gezet: degene die zich het langste heeft ingezet, de jongste en degene die

zich hard maakt voor werknemersvrijwilligerswerk.
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Zou het zó verlopen als vrijwilligerswerkbeleid is ingebed in andere beleidssectoren? Als uw collega’s zich blijvend betrokken

voelen bij het vrijwilligerswerk? Een mooi ideaal, waar elke gemeente en vooral de beleidsmedewerkers vrijwilligerswerkbeleid

hard voor zullen moeten werken. Het blijkt namelijk dat wanneer het stappenplan is doorlopen en het beleid geformuleerd, col-

lega-ambtenaren geneigd zullen zijn zich terug te trekken op hun eigen terrein. Of daartoe gedwongen worden door afdelings-

hoofden, de politiek, ontwikkelingen zoals bezuinigingen of nieuwe wetgeving.

Wat kan de beleidsmedewerker vrijwilligerswerkbeleid ondernemen? Welke werkwijze kan hij hanteren om het onderlinge over-

leg te bestendigen? Een blauwdruk hiervoor bestaat niet en veel is afhankelijk van eigen inventiviteit en durf, maar er zijn wel

tips te geven. Voordat we hiertoe overgaan volgen enkele overwegingen die de beleidsmedewerker vrijwilligerswerkbeleid van

dienst kunnen zijn:

• Besef dat integraal vrijwilligerswerkbeleid soms onverwachte veranderingen op gang brengt die gevolgen hebben voor collega’s

en het veld. Dit vraagt om alertheid, een open houding en nieuwsgierigheid naar signalen. Beschouw reacties, contacten en vra-

gen als kansen; zoek deze op, ontlok en benut ze.

• Wees erop voorbereid dat collega-ambtenaren een defensieve houding zullen aannemen. Onderstreep daarom het nut en de

reden van nieuwe activiteiten en maatregelen. Benadruk het gezamenlijke belang en plaats het in het kader van klantgericht

werken.

• Onderneem tegelijkertijd actie om collega-ambtenaren verantwoordelijk te laten zijn voor intersectorale aandacht voor vrijwilli-

gerswerk(beleid). Bevecht dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een sector- of afdelingshoofd terecht komen.

Arrangeer dat een wethouder de vrijwilligersraad of projectgroep aanstuurt en coördineert. Spreid de aandacht voor het vrijwilli-

gerswerk zo veel mogelijk, zodat de beleidsmedewerker vrijwilligerswerkbeleid niet de ‘excuus-Truus’ van dat beleid wordt.

Tips

Hoe zorg je als gemeente voor continuïteit van integraal vrijwilligerswerkbeleid? Enkele praktische  tips… 

• Kies de vrijwillige ambtenaar van de maand, aan de hand van wisselende criteria om de spanning erin te houden.

• Roep roulerende `waakhonden' in het leven die (overkoepelende) themabijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld op het gebied van

‘participatie’, monitoring van beleid, subsidiebeleid of integratiebeleid.

• Organiseer themabijeenkomsten voor collega’s, het veld en de politiek. Accommodatiebeheer, wet- en regelgeving… items te over

die zich hiervoor lenen. Hoe kijken betrokkenen hier tegenaan vanuit hun eigen werkterrein of belang, en welke overeenkomsten

en verschillen zijn er? Zorg er daarmee ook voor dat betrokkenen van de gemeente, maatschappelijke instellingen en vrijwilligers

elkaar op informele wijze treffen.

• Verspreid intern een nieuwsbrief over vrijwilligerswerk en behandel hierin ontwikkelingen, initiatieven en resultaten van de

beleidsmaatregelen en – instrumenten. Het gaat erom activiteiten zichtbaar te maken en daar regelmatig over te communice-

ren. Bedenk dat er altijd nieuws te melden is! 

• Zoek naar mogelijkheden om het vrijwilligerswerk naar ‘binnen’ te halen, zodat zichtbaar wordt welke organisaties en informele

verbanden er zijn en wat zij lokaal betekenen. Laat deze een rol spelen bij bijvoorbeeld een personeelsdag of werkbezoeken.
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• Organiseer themadiscussies met het veld waarvoor ook collega-ambtenaren worden uitgenodigd. Laat hen stellingen voorberei-

den vanuit het eigen beleidsterrein en betrek ze in de discussie.

Tot slot

Waar het uiteindelijk om moet gaan, is een duurzaam en effectief vrijwilligerswerkbeleid, dat positief effect sorteert in het vrij-

willigersdomein. Een integrale benaderingswijze kan daar in belangrijke mate aan bijdragen. Toch passen hier ook enkele kantte-

keningen bij. Met het ontwikkelen van integraal beleid alleen ben je er nog niet. Resultaten zullen zich pas echt voordoen als het

integrale beleid kans heeft gekregen zich gedurende langere tijd te bewijzen. Integraal vrijwilligerswerkbeleid vraagt voortdu-

rend om aandacht, en heeft in die zin geen `eindpunt'. Deze publicatie is dan ook een momentopname, waarin de eerste ervarin-

gen zijn vastgelegd met het toepassen van een nieuwe methodiek. Het zou de moeite waard zijn om over een aantal jaar

opnieuw te bezien hoe ver gemeenten dan zijn met deze benadering van het vrijwilligerswerk, en welke resultaten dat heeft

opgeleverd. Maar nu eerst… aan de slag! 

Vrijwilligersbeleid
Commissie
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Vrijwilligersbeleid
Commissie

In
te

gr
aa

l v
ri

jw
il

li
ge

rs
w

er
kb

el
ei

d 



37

Bijlagen
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Toelichting op bijlage 1.

Een instrument dat helpt bij het voeren van de discussie bij stap 1 is de Enquête: ‘Wat is voor u vrijwilligerswerk?’

(Meijs, 1997)

De vragenlijst bevat 20 voorbeeldsituaties waarin gevarieerd wordt op de componenten van de definitie van vrij-

willigerswerk. Tegelijkertijd wordt hierin een theoretische overweging meegenomen over de netto kosten van het

vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger.

Op een vijfpuntsschaal kan aangegeven worden of men de situatie duidelijk wel (1) of duidelijk niet (5) vrijwilligers-

werk vindt.

De deelnemers aan de discussie vullen de vragenlijst in en de gespreksleider vraagt een willekeurig aantal mensen

te vertellen wat zij ingevuld hebben. Het is hierbij niet noodzakelijk dat alle vragen op volgorde van 1 tot 20 bespro-

ken worden, maar dat de gespreksleider ‘speels’ door de vragen heen loopt. Wel is het goed te weten dat sommige

vragen variaties zijn op een thema, zoals bijvoorbeeld vraag 2 en 17, 3 en 4, 8 en 20 of 1 en 6. Het is dan ook goed om

die bij de beantwoording op elkaar te betrekken. Vaak blijkt in de discussie dan dat ieders mening duidelijker

wordt, over wat wel en niet onder de definitie van vrijwilligerswerk valt.

De enquête is zo opgebouwd dat er in de vraagstelling rekening is gehouden met situaties waarin:

– er geen (of weinig) beloning is voor de vrijwilliger,

– er wel of niet sprake is van verplichting,

– de relatie tussen vrijwilliger en doelgroep duidelijk wordt,

– de keuzevrijheid voor degene die vrijwilligerwerk doet onderwerp is.

De enquête zorgt zeker voor de nodige hilariteit, omdat een aantal situaties voor veel mensen nauwelijks iets te

maken hebben met (het doen van) vrijwilligerswerk. De ervaring leert dat er bij de deelnemers een duidelijker beeld

bestaat over wat niet gezien wordt als vrijwilligerswerk dan wat wel vrijwilligerswerk is.

Na de discussie over de vragen in de enquête kan het schema “Kenmerken Vrijwilligerswerk” ingevuld en besproken

worden. Hierbij gaat het om het geven van een ‘soepele’ dan wel ‘strenge’ interpretatie van de vijf kenmerken /

componenten van de definitie van vrijwilligerswerk.

B1
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Wat is voor u vrijwilligerswerk?

Invulinstructie: Omcirkel op de schalen wat voor u de waarde is van de uitspraken 

Duidelijk geen vrijwilligerswerk Twijfelgeval Duidelijk wel vrijwilligerswerk

[ 1 ] [ 2 [ 3 ] [ 4  ] [ 5  ]

geen            twijfel          wel

1 Een volwassene die jeugdleider bij de plaatselijke voetbalvereniging is. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5  ]

2 De zeventienjarige die een presentatie geeft over jeugd- en jongerenwerk voor leeftijdgenoten 

op een EO-jongerendag. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

3 Een buurtbewoner die meehelpt met het opzetten van buurtpreventie. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

4 Een lid van de Anonieme Alcoholisten die de AA bijeenkomst begeleidt. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

5 Iemand met een blaasontsteking die proefpersoon is voor een nieuw medicijn ter behandeling van zijn/haar ziekte. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

6 Een ouder die leiding geeft bij een scoutinggroep omdat zijn of haar kind bij Scouting zit. Hij/zij doet dit omdat

niemand anders leiding geeft aan de groep, maar alleen zolang het eigen kind bij Scouting zit. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

7 Een accountant beschuldigd van dronken autorijden die een alternatieve straf van 250 uur vrijwilligerswerk accepteert. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

8 Een kind dat helpt met het opzetten van kraampjes voor een 'fancy-fair', omdat een van zijn ouders die in de 

organisatie zit het vraagt. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

9 De uitzendkracht die zonder extra betaling en uit eigen beweging overwerkt. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

10 Een schoolverlater die een software programma schrijft voor een non-profit organisatie, zonder betaling, maar als 

werkervaring. Na drie maanden is hij/zij van plan te stoppen om naar een betaalde baan te solliciteren. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

11 De opleider / trainer die een gratis workshop geeft voor een organisatie als vorm van marketing voor zijn eigen bedrijf. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

12 Een bijstandsmoeder die in een buurthuis werkt als onderdeel van ‘sociale activering' en daarvoor een vaste 

onkostenvergoeding krijgt. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

13 Een scholier die activiteiten begeleidt in een buurthuis als een stageproject voor zijn school. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

14 Een manager van IBM die een jaar lang door het bedrijf betaalt maatschappelijke dienstverlening gaat doen door 

tijdelijk leiding te geven bij een non-profit organisatie. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

15 Een betaald staflid dat in het bestuur van een non-profit organisatie zit op een kwaliteitszetel die speciaal 

gereserveerd is voor leden van zijn of haar organisatie. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

16 Een vrouw die zorgt voor de kinderen uit het vorige huwelijk van haar echtgenoot. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

17 Een huisarts die een onderzoeksrapport presenteert op een conferentie van de 'Landelijke Huisartsen Vereniging'. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

18 De directeur van een bedrijf die onbezoldigd voorzitter is van de stichting 'Vrijwilligerswerk in Rotterdam',

maar al het werk naar zijn assistent delegeert. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

19 De assistent van de directeur van een bedrijf, die onbezoldigd voorzitter is van de stichting 'Vrijwilligerswerk in 

Rotterdam', en die als vervanger voor zijn baas het feitelijk werk doet. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]

20 Een zes maanden oude baby die met zijn/haar ouders op bezoek gaat bij ouderen in een bejaardentehuis. [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4   ] [  5   ]
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Toelichting op Bijlage 2

Het formulier ‘Kenmerken Vrijwilligerswerk’ is als instrument in te zetten bij de discussie in stap 2 en 3.

Het gaat er om dat de deelnemers vaststellen wat vrijwilligerswerk is en wie een vrijwilliger (zie tekst

‘Domeindiscussie 4.4 op pag. 23)

Het bespreken van de enquête (bijlage 1) heeft de visie van de individuele deelnemers verduidelijkt; nu gaat het er

om dat de gemeente bepaalt wat zij onder vrijwilligerswerk verstaat en daar in het beleid rekening mee houdt.

Er wordt gekozen voor een eigen interpretatie van de vijf verschillende componenten van vrijwilligerswerk. Iedere

component kan variëren van een strenge tot een veel soepeler interpretatie.

Na dat alle deelnemers het formulier individueel ingevuld hebben volgt een discussie over de interpretatie die

afgesloten kan worden met de conclusie: dit is voor onze gemeente een vrijwilliger.

B2
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Kenmerken vrijwilligerswerk

'soepele' interpretatie                                                        'strenge' interpretatie Onze invulling

mate van beloning Mag 'semi'- of laagbetaald worden, alleen onkostenvergoeding 

b.v. werken met behoud van uitkering, echte kosten

ontwikkelingssamenwerking 

mate van keuzevrijheid mag afgedwongen worden b.v. stages, geen verplichting

vervangende straffen, etc.

wie ervan profi-teert mag gericht zijn op eigen (groeps)belang, gericht op externe cliënten

b.v. zelfhulpgroepen, lokale actiegroepen.

mate van structuur paar mensen met een groepsgevoel en naam alleen verenigingen en stichtingen

of een bemiddelende instantie

Aard van het 'werk' eenmalige, ad-hoc deelname, alleen met omschreven functie 

bijvoorbeeld sponsorloop, collecte in de organisatie
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Toelichting op bijlage 3

Bij de Utrechtse aanpak wordt gebruik gemaakt (bij Stap 2 en 3) van het formulier, ‘Doel vrijwilligerswerkbeleid’,

waarmee de discussie over doelstellingen van het integrale vrijwilligerswerkbeleid wordt aangezwengeld. Aan de

deelnemers wordt gevraagd om tien punten te verdelen over de elf subdoelstellingen, waarbij de meest relevante

doelstellingen de meeste punten dienen te krijgen. In de praktijk blijkt dat veel beleidsmedewerkers de neiging

hebben om veel punten toe te kennen aan de doelstelling ‘de waarde van het doen van vrijwilligerswerk’. Hierbij

hoort dan een algemeen faciliterende rol van de gemeente waarbij het vrijwilligerswerk in brede zin ondersteund

wordt. Het bijbehorende doel is dan om zo veel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het vrijwilligerswerk.

Het blijkt dat deze keuze vaak gemotiveerd wordt door de veronderstelling dat de gemeente zich zoveel mogelijk

afzijdig dient te houden van de inhoud van het vrijwilligerswerk. “Het is immers vrijwillig; inhoudelijke gemeente-

lijke bemoeienis kan het vrijwilligerswerk kapot maken.” Na uitwisseling en het uitdiepen van de gemeentelijke rol

en verantwoordelijkheden blijken deelnemers te durven kiezen voor andere doelstellingen, zoals de output van 

vrijwilligerswerk of de politiek-maatschappelijke besturingswaarde. Er is tijd en discussie voor nodig om tot goed

afgewogen prioriteit in de doelstellingen te komen; neem die tijd en trek er meerdere bijeenkomsten voor uit.

B3
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Doel vrijwilligerswerkbeleid

Doelen Subdoelen                                                                                         Ons gewicht Toelichting

(Aantal punten)

Bevorderen van de maatschappelijke algemene kennis en kunde voor iedereen 

waarde van het doen van vrijwilligerswerk

specifieke kennis en kunde voor iedereen

algemene kennis en kunde voor doelgroepen

specifieke kennis en kunde voor doelgroepen 

Bevorderen van de politiek-maatschappelijke algemene waarde van betrokkenheid en participatie

besturingswaarde 

Signaalfunctie

emancipatiefunctie

Bevorderen van de (economische waarde) kostenbesparing voor samenleving

van de output van vrijwilligerswerk

kostenbesparing voor cliënten van organisatie

kostenbesparing voor deelnemers van organisatie

hogere kwaliteit van dienstverlening
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