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De rol van de vrijwilliger en de 
betekenis van de Kanteling

Bijeenkomst 1

Vrijwilliger en de Wmo

Van Kooten en de bie

Een vooruitziende blik…of is er echt niets veranderd? 

http://www.youtube.com/watch?v=ebj1rA24kbs

Een aantal stellingen.   Waar gaan we het over hebben

• De nieuwe doelgroepen 

• Het inzetten van eigen kracht van de burger 
en empowerment, de coachende rol

• Het in gesprek zijn met de burger, de dialoog , 
de burger in beweging krijgen

• De vrijwilliger binnen de Wmo (eigen houding, 
aangeven grenzen, eigen kracht van de 
vrijwilliger e.d.)

• Samenwerken met professionals
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Drie dagdelen

• 1e dagdeel gaat over de rol van de vrijwilliger 
en de betekenis van de Kanteling

• 2e dagdeel gaat over de nieuwe doelgroep, 
inzetten van eigen kracht en de dialoog

• 3e dagdeel gaat door op de dialoog waarbij 
geëindigd wordt met het samenwerk en met 
professionals. 

Oefening 1

• Bespreken van de stellingen in kleine groepen. Neem 
een aantal stellingen waar u verschillend over denkt 
en/of graag over in gesprek wilt (uit de eerste 10). 

• Stel u op als een OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig)

• U gebruikt LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen)

• U laat OMA thuis (opinies, meningen en adviezen)

Terugkoppelen van de uitkomsten. Wat vindt u dat er 
verteld moet worden over de uitkomsten. 

Gesprek

• Wat komt u hier halen en brengen ?

• Welke vragen neemt u mee over de vrijwillige inzet ?

• Welke ervaringen neemt u mee ?

• Heeft u een idee van de kanteling voor burgers en  
welke kansen en dilemma’s ziet u na de kanteling?

De wmo gestript 1, inleiding Wmo

• Dit filmpje is thuis te zien via wmowerkplaatsen.nl

• http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-
gestript
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Vrijwillige inzet 

Naast de gemeente is een aantal partijen direct 
betrokken bij de Wmo en vrijwillige inzet:

• vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties die werken met vrijwilligers;

• de lokale infrastructuur: vrijwilligerscentrales en 
lokale steunpunten vrijwilligerswerk en informele 
zorg;

• belangenorganisaties zoals patiënten- en cliënten 
organisaties, ouderenbonden en (multiculturele) 
zelforganisaties;

• provincie en regionale steunfuncties.

Vraag: wat is vrijwilligerswerk 
en wie is de vrijwilliger? 

• De definitie is op te delen in vier componenten, 
‘onbetaald’, ‘onverplicht’, ‘ten behoeve van anderen of 
(de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen’ en 
‘in enig georganiseerd verband’.

2014 – 37% - 49% van de NL – 1x per jaar

Gemiddeld 18 uur per maand

Meest gedaan door mensen tussen 35 – 45 jaar

Minder in grote steden en minder door mensen met een 
islamitische achtergrond

In 2013 afname aantal vrijwilligers tussen 65 – 75 jaar. 

Toenemende vraag naar actief 
burgerschap

• Behoefte aan verbinding met kwetsbaren zoals ouderen 
of mensen met een beperking

• Inzet op talenten en eigen kracht. Vrijwilligers weten 
wat ze willen en zijn op zoek naar het vergroten van 
eigen competenties.

• Flexibele goed omschreven klussen die aansluiten op de 
hiervoor genoemde groep die zoekt naar 
talentontwikkeling.

• Zingevend, zoals het sporten voor Kika of het werk als 
taalmaatje voor asielgerechtigden

• Behoefte aan vrijwilligerswerk dat aansluit op 
competentieontwikkeling voor de beroepspraktijk.

De Wmo gestript, 
maatschappelijk steunsysteem 

• http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-6-
over-maatschappelijke-steunsystemen

• Dit filmpje is thuis te zien via wmowerkplaatsen.nl
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Waar ziet u vrijwilligerswerk 
ontstaan? 

• Organisaties voor vrijwillige thuishulp

• Buddyzorg 

• Professionele organisaties die werken met 
vrijwilligers

• ………………….

Wat zijn uw kwaliteiten en 
valkuilen

uitgangspunten

• Meedoen vanuit eigen kracht

• ……..Dus niet zorgen voor maar zorgen dat

• ……..Dus kijken wat mensen zelf nog kunnen 
doen

• ……..Dus anderen helpen het zelf te doen
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De nieuwe doelgroepen. Inzet 
van eigen kracht en de dialoog

Bijeenkomst 2

Vrijwilliger en de Wmo

Drie dagdelen

• 1e dagdeel gaat over de rol van de vrijwilliger 
en de betekenis van de Kanteling

• 2e dagdeel gaat over de nieuwe doelgroep, 
inzetten van eigen kracht en de dialoog

• 3e dagdeel gaat door op de dialoog waarbij 
geëindigd wordt met het samenwerk en met 
professionals. 

ACTIEF BURGERSCHAP

Wat verstaat u onder actief burgerschap. Als we 
het over actief burgerschap hebben over

- Welke burgers hebben we het dan?

- Wat betekent het begrip actief?

- Wie bepaalt of de burger voldoet aan actief 
burgerschap? 

Toenemende vraag naar actief 
burgerschap

• Behoefte aan verbinding met kwetsbaren zoals ouderen 
of mensen met een beperking

• Inzet op talenten en eigen kracht. Vrijwilligers weten 
wat ze willen en zijn op zoek naar het vergroten van 
eigen competenties.

• Flexibele goed omschreven klussen die aansluiten op de 
hiervoor genoemde groep die zoekt naar 
talentontwikkeling.

• Zingevend, zoals het sporten voor Kika of het werk als 
taalmaatje voor asielgerechtigden

• Behoefte aan vrijwilligerswerk dat aansluit op 
competentieontwikkeling voor de beroepspraktijk.
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De Wmo gestript, 
maatschappelijk steunsysteem 

• http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-6-
over-maatschappelijke-steunsystemen

• Dit filmpje is thuis te zien via wmowerkplaatsen.nl

Rollen in het MSS.  

• Voorlichting

• Advies

• Preventieve hulp b.v. opvoedingsondersteuning

• Sociale samenhang

• Leefbaarheid

Nieuwe doelgroepen

• Burgers  met een verstandelijke beperking

• Burgers met een psychische, psychiatrische of 
psychogeriatrische aandoening

Wat maakt deze doelgroepen in uw ogen nieuw 
en welke gedachten komen bij u naar voren over 
deze doelgroepen. Welke ervaringen heeft u 
met de doelgroep

Van ziekte naar 
participatieprobleem

Ziekte

Een persoon ontwikkelt een ziekte
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Ziekte Ziekte

≠Dit Dit

Aandachtspunten 

• Herstel van zelfredzaamheid
• Eigen kracht

• Het leveren van een maatschappelijke bijdrage

• Beperkingen in meerdere facetten van hun leven  
(werk, vervoer, sociale contacten, 
vrijetijdsbesteding, eenzaamheid)

• Beperkt zelfinzicht (zelfstigmatisering of 
geanticipeerd stigma)

• Lange geschiedenis in de zorg met grote ervaring 
en frustraties

• Zonder ondersteuning is participatie niet mogelijk

Eigen

kracht

Algemene zorgvoorzieningen

Algemene wijkvoorzieningen

Sociaal netwerk

uitgangspunten

• Meedoen vanuit eigen kracht

• ……..Dus niet zorgen voor maar zorgen dat

• ……..Dus kijken wat mensen zelf nog kunnen 
doen

• ……..Dus anderen helpen het zelf te doen



12-4-2016

8

Wat kan u betekenen 

• Eigen kracht stimuleren

• De burger als burger tegemoet treden

• Stimuleren om beslissingen te nemen en 
steunen op momenten dat dat nodig is

• Oefening. Ga na wat u stimuleert om tot actie 
te komen. Welk gedrag wilt u zien als mensen 
met u in contact zijn en u aanzetten tot 
acties. 

Grenzen

Vervlechten 

Evaluatie 

Korte terugblik en de 
volgende keer
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Samenwerking tussen 
professionals en 

vrijwilligers

Bijeenkomst 3

Vrijwilliger en de Wmo

Drie dagdelen

• 1e dagdeel gaat over de rol van de vrijwilliger 
en de betekenis van de Kanteling

• 2e dagdeel gaat over de nieuwe doelgroep, 
inzetten van eigen kracht en de dialoog

• 3e dagdeel de dloog over vrijwilligers en de 
wmo vanuit het perspectief van vrijwilliger, 
professional en gemeente.. 

• Starten met inventariseren van ervaringen 
(positief en negatief)

• Gesprek over verbeteringsmogelijkheden 
vanuit de positie van de vrijwilliger en de 
positie van de professional

• Vertaling van mogelijkheden naar handelen

• Wat wilt u weten vanuit de rol van de 
vrijwilliger en de Wmo vanuit het perspectief 
van de gemeente

• Afronding en evaluatie

Mijn ervaringen met professionals in 
de samenwerking.

• Wat bevordert u om het werkt te doen?

• Wat belemmert u om het werk te doen?

• Welk advies wilt u de organisaties geven?

• Aan wie wilt u dat advies dan geven?

• Wat kan u doen om het advies eventueel om te 
zetten in daadkracht?
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Samenwerken

• Cliëntgerichte samenwerking

� informatie uitwisselen

�Werkzaamheden op elkaar afstemmen

�Gezamenlijk plan maken

• Beleidsgerichte samenwerking

�Vaak worden vrijwilligers hier niet in betrokken

• Combinatie van cliëntgerichtheid en beleidsgericht

� betrekken van de vrijwilliger 

Dilemma's 

�DE GRENS TUSSEN VRIJWILLIGER EN BEROEPSKRACHT LIJKT 
TOEVALLIG EN NIET WELOVERWOGEN

�NIET PER DEFINITIE WORDEN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER DE 
TAAKVERDELING EN SAMENWERKING

�WE BIEDEN CURSUSSEN AAN OM VERDER TE SCHOLEN maar  
de vrijwilligersgroep wisselt sterk dus het krijgt 
onvoldoende plek in de praktjik. 

�DE GRENS TUSSEN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID
�VEEL WERK VAN PROFESSIONALS IS VOORTGEKOMEN UIT 

VRIJWILLIGERSWERK (ZIE BUURTHUIZEN) EN VEEL 
VRIJWILLIGERSWERK IS ONTSTAAN UIT ONVREDE OVER DE ZORG

� DE VRAAG IS WAT MAATSCHAPPELIJK ALS RECHTVAARDIG 
GEZIEN WORDT

AANDACHTSPUNTEN

• De samenwerking sluit aan op lokaal niveau

• Sprake van goede coördinatie en communicatie. 
Onwetendheid betekent zorgen voor  profilering en goede 
communicatie

• Er zijn financiële middelen voor vrijwilligers. 

• Resultaten zijn zichtbaar

• Samenwerking is geformaliseerd en gelijkwaardig 
(erkenning)

• Er is een gemeenschappelijk doel waarbij samenwerking 
een meerwaarde heeft

• Er is een combinatie van top- down en bottum – up

• Taakafbakening en verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden

Conclusies uit literatuur

• Werven vrijwilligers

• Zorg voor een goede match tussen vrijwilliger en 
opdracht

• Begeleiden vrijwilligers

• Schenk aandacht aan taakgerichte en sociaal-
emotionele aspecten van het vrijwilligerswerk

• Geef waardering

• Probeer trots te laten ontstaan

• Het scholen van vrijwilligers

• Scholing is belangrijk om vrijwilligers competent te 
maken

• Scholing is belangrijk om vrijwilligers te binden aan 
de organisatie
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Voorbereiden vragen voor 
professionals en gemeente

Evaluatie 


