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Geachte lezer,

Nederland telt 6 miljoen vrijwilligers, wellicht bent u 
ook actief als vrijwilliger. Er bestaat dus een gerede 
kans dat u één van hen bent die een oudere verzorgt, 
kinderen voorleest op school of collecteert voor een 
van de vele goede doelen. 
Tijdens mijn werkbezoeken geven vrijwilligers vaak aan 
dat zij het fijn vinden om waardering te krijgen maar 
daarnaast toch vooral geholpen willen worden door 
een overheid die de administratieve verplichtingen 
rondom dat vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperkt. 

Gemeenten kunnen niet zonder vrijwilligers en het is 
belangrijk dat ook zij bijdragen aan het aantrekken en 
behouden van vrijwilligers. Gemeenten kunnen de 
administratieve lasten merkbaar verminderen door het 
implementeren van gedereguleerde modelverordenin-
gen, het afschaffen van vergunningen en het vereen-
voudigen van subsidieprocedures. 

In 2007 verscheen de handreiking “Passie onder 
(Regel)druk” met 10 goede praktijkvoorbeelden die 
70% van de administratieve lasten voor vrijwilligers 
oplossen. De praktische handreiking “Aan de slag voor 
vrijwilligers” legt uit hoe deregulering ten behoeve van 
vrijwilligers tot stand komt en wat daarvoor nodig is. 

U leest ervaringen van ambtenaren en bestuurders die 
daadkrachtig aan de slag zijn gegaan voor de vrijwil-
ligers in hun gemeente. Openhartig en trots vertellen  
zij hoe hun gemeente tot concrete en merkbare 
lastenverlichting is gekomen. De vrijwilligers in deze 
gemeenten zijn gelukkig met het vertrouwen van de 
bestuurders en het inlevingsvermogen van de 
ambtenaren. Leest u zelf hoe dankbaar ze zijn voor de 
waardering en bevestiging die ze van hun gemeenten 
krijgen.

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) dragen ook hun steentje bij. De Wet 
op de kansspelen wordt in 2010 herzien. De vergun-
ningplicht voor aanwezigheid van behendigheidsauto-
maten wordt afgeschaft en de vergunning voor 
instantloterijen en kleine kansspelen voor een goed 
doel (o.a. bingo’s) wordt vervangen door een melding. 
De vergunning goededoelen-kansspelen zal deels 
worden omgezet in algemene regels met 
meldingsplicht.

Het verbeteren van de dienstverlening staat hoog op 
de politieke agenda. Een succesvolle oplossing van een 
groot knelpunt van vrijwilligers en organisaties is de 
lokale vrijwilligersverzekering waardoor het belang van 
vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukt 
wordt. Ook bij het opstellen van een model Algemene 
Subsidie Verordening (ASV) hebben VNG, het 
ministerie van Financiën en mijn ministerie nadrukke-
lijk de knelpunten rondom administratieve lasten voor 
vrijwilligersorganisaties meegenomen en tot oplossin-
gen gebracht. 

Ik nodig u dan ook van harte uit de goede en praktische 
maatregelen van uw collega’s over te nemen en zo 
vrijwilligers meer ruimte te geven om hun kostbare tijd 
te besteden aan hun vrijwillige inzet voor ouderen, de 
kerk, de fanfare, de school, inburgeraars, het dieren-
asiel, de voetbalclub en voor zoveel andere zaken van 
die van groot maatschappelijk belang zijn.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties,

Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
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Inleiding  
Aan de slag voor vrijwilligers

Rijk en gemeenten hebben afgesproken om de admini-
stratieve lasten voor burgers en bedrijven met 25% te 
verminderen en de dienstverlening te verbeteren. De 
overheden pakken de belangrijkste tien knelpunten in de 
dienstverlening aan burgers aan. Een van deze knelpunten 
is de grote regeldruk die vrijwilligers-(organisaties) 
ervaren bij het uitvoeren van hun activiteiten. 

Deze handreiking wil een praktische hulp en bron van 
inspiratie zijn voor portefeuillehouders, beleidsadviseurs 
en ambtenaren die zich op gemeentelijk niveau bezighou-
den met deregulering ten behoeve van de circa 6 miljoen 
vrijwilligers in Nederland. Hun zinvolle en doorgaans 
onbezoldigde werk is onmisbaar voor de samenleving. 

Dit boekje gaat in op het aanpassen van het subsidiebe-
leid, het vereenvoudigen van vergunningaanvragen, het 
inrichten van een vrijwilligersloket en regionale samen-
werking. De hoofdstukken zijn voorzien van quotes van 
bestuur, ambtenaren en vrijwilligers. 

Reacties op de inhoud zijn welkom op REAL@minbzk.nl. 

Met een vraag of een opmerking over een 
specifiek onderwerp kan contact opgeno-
men worden met de collega’s die in dit 
boekje aan het woord komen. De e-mail-
adressen van deze ‘ervaringsdeskundigen’ 
staan op pagina 56 en mogen gezien 
worden als een hartelijke uitnodiging om 
rechtstreeks met elkaar te communiceren.
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Hoofdstuk 1  
Hoe wil de vrijwilliger 
gesubsidieerd worden?
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Vrijwilligers willen  
minder administratieve lasten

Het verdient aanbeveling om de vrijwilligers in een zo 
vroeg mogelijk stadium van het veranderingsproces te 
betrekken. De volgende vragen kunnen gesteld worden: 
wat wil je, hoeveel informatie heb je nodig, wil je dat we 
vergunningen en subsidies bundelen, is het wenselijk dat 
we subsidies direct toekennen en subsidies voor een 
langere periode toekennen, wil je een eenvoudiger vorm 
van verantwoording of zelfs geen verantwoording?

Een gemeente bijvoorbeeld zette informatie op de site, 
kreeg hier veel reacties op en besloot de partijen uit te 
nodigen voor een gesprek. Dat heeft nuttige informatie 
opgeleverd. Vervolgens werd niet alleen de informatie op 
de site aangepast, er werd ook aan de vrijwilligers-
organisaties gevraagd hun mening te geven over deze 
aanpassing.

Net als elders in het land werkt de genoemde gemeente 
met doelstellingen. Bij vrijwilligersorganisaties is dat niet 
altijd het geval. Er wordt een evenement georganiseerd 
omdat dit elk jaar gebeurt, omdat het leuk is, omdat het 
koor het nieuw ingestudeerde repertoire ten gehore wil 
brengen en nog veel meer. Al die redenen moeten ergens 
een plaatsje vinden binnen de gemeentelijke doelstellin-
gen. Organisaties die aankloppen voor een (kleine) 
subsidie maar de doelstellingen nog niet helder hebben, 
kunnen rekenen op de steun van de gemeente om de 
juiste doelstelling bij het evenement te vinden, waarmee 
de weg naar subsidie vrij is. Deze handelwijze behoudt 
goede burgerinitiatieven en voorkomt demotivatie.

In verkennende gesprekken met vrijwilligers kan 
tegenstrijdige wet- en regelgeving aan de orde komen: 
het evenement komt wel in aanmerking voor een 
subsidie, maar een vergunning kan er helaas niet voor 
verleend worden. Vrijwilligers, die al hun energie stoppen 
in de voorbereiding van het evenement, kunnen weinig 
begrip opbrengen voor deze paradox.

Jaarlijks vaste subsidie

‘Met de gemeente hebben we goede 
contacten voor vergunningen en subsidies 
voor onze activiteiten. Onze stichting  
krijgt jaarlijks een vaste subsidie voor  
het organiseren van de activiteiten op 
Koninginnedag en het Herdenkingsconcert 
op 4 mei. We hebben contact met een 
ambtenaar die een goede kijk heeft op onze 
stichting en onze doelstellingen. Wij ervaren 
de medewerking van de gemeente als 
positief.’ 

Jacq Ebus, penningmeester Stichting Viering 
Nationale Feest- en Gedenkdagen, Arnhem, 
jafebus@freeler.nl
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De poging om subsidies door koepelorganisaties te laten 
aanvragen heeft geen noemenswaardige vermindering 
van regeldruk opgeleverd. 

Deregulering maakt  
het iedereen makkelijker

Het initiatief om iets aan het subsidiebeleid te doen 
ontstaat in de meeste gevallen aan twee kanten. 
Vrijwilligers vragen de gemeente of het niet makkelijker 
kan en de gemeente kan vanuit brede deregulering 
besluiten ook het subsidiebeleid te vereenvoudigen. In 
een gemeente liep men tegen de inefficiëntie van interne 
subsidieprocessen aan. Men vroeg zich af aan welk doel 
de subsidie eigenlijk gegeven werd en wat de gemeen-
schap ervoor terugkreeg.

De bal begint vaak te rollen bij de ambtenaar of de 
werkgroep die belast wordt met het verkennen van de 
bestaande situatie (goed formuleren: wat doen we nu)  
en het in kaart brengen van de nieuwe situatie (goed 
formuleren: waar willen we naar toe). Hierbij spelen de 
wensen en de knelpunten van de vrijwilligers een rol 
alsmede de bestaande ASV. 

Om van de ene naar de andere situatie te komen, is een 
projectplan nodig dat alle stappen beschrijft met inbegrip 
van de te verwachten problemen. De vraag wordt daarbij 
gesteld waarom tot dusver een bepaalde werkmethode 
gevolgd werd (Historisch gegroeid? Wet- en regelgeving? 
Omdat mensen zo willen werken? Of politieke wensen?). 
Een tweede vraag betreft de delen van het subsidieproces 
die veranderd kunnen worden.

Vervolgens wordt in kaart gebracht welke veranderingen 
nodig zijn om anders te werken. Een fase die zich 
kenmerkt door informeren, draagvlak creëren en het 
overtuigen van management en politiek. Het manage-
ment blijkt gevoelig te zijn voor de burgergerichte 
doelstelling en de interne efficiency. De politiek let 
uiteraard ook op de burgerbelangen en vindt efficiency 
eveneens belangrijk.

De samenleving dienen

‘De Stichting Binnensport Putten exploiteert 
twee sporthallen waarvan wekelijks vele 
honderden mensen gebruik maken. Ik 
onderhoud de contacten met de gemeente, 
ik maak de overeenkomsten en ik ben bezig 
om de stichting voor te bereiden op de 
BTW-status. Met bestuurswerk voor 
vrijwilligers ben ik al zo’n 44 jaar bezig.  
Het is een dienende taak waarin ik iets wil 
betekenen voor de samenleving. Als je 
samen met anderen iets bereikt, geeft dat 
voldoening. Daarbij zoeken we altijd een 
uitdaging. De gemeente zou wat daad-
krachtiger mogen zijn en kan af en toe ook 
eens een advies geven, in plaats van alleen 
maar naar de regels te kijken. Een ambte-
naar is er voor de burger en heeft, net als 
wij, een dienende taak.’ 

Hendrie E. van Beek, algemeen adjunct Stichting 
Binnensport Putten, hevanbeek@kpnplanet.nl 
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Wanneer de nieuwe ASV is vastgesteld volgt het 
systematisch aanpassen van het subsidieproces. Deze 
stap gaat gepaard met vragen als: welke beschikkingen 
willen we, hoe gaan we naar de burgers toe, welke 
openheid betrachten we. Na de formele bestuurlijke 
goedkeuring volgt interne en externe communicatie, 
onder meer op intranet, de site, in het gemeentehuis en 
naar de pers. Aan vrijwilligersorganisaties kan een brief 
gezonden worden met een samenvatting van de nieuwe 
ASV en een verwijzing naar de gemeentesite voor 
uitgebreide informatie. Indien er een vrijwilligers loket 
operationeel is, kan hiernaar verwezen worden.

Om tegemoet te komen aan de wens van veel gemeenten 
die hun ASV willen vereenvoudigen, heeft de VNG een 
nieuwe ASV opgesteld. Met vragen over de nieuwe 
model-ASV van de VNG kan contact opgenomen worden 
met informatiecentrum@vng.nl of via het telefoon-
nummer van de VNG 070-3738020. 

Hobbels en weerstanden

Vrijwilligers prijzen de gemeente die haar subsidiebeleid 
versoepelt en zullen dan ook voor de minste hobbels en 
weerstand zorgen. Intern kan gestuit worden op 
ambtenaren die op de oude manier blijven werken, 
medewerkers die behoefte hebben aan controle, sturing 
en zekerheid en collega’s die moeite hebben om de stap 
naar meer vertrouwen in de vrijwilliger te maken. Juristen 
en controllers zien vanuit hun vakgebied reële gevaren en 
brengen die terecht naar voren. Niet direct bevorderend 
voor het proces, maar wel heel begrijpelijk.  
In de werk  wijze van een aantal ambtenaren zit een 
component dat negatieve aandacht in de media tracht te 
voorkomen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer 
men vreest dat de pers gevolgen van het versoepelde 
subsidiebeleid uitlegt als verspilling van gemeenschaps-
geld. Ook zijn er ambtenaren, vaak degenen die te maken 
hebben met juridische aspecten, die het bestaan van 
(verouderde) regels verdedigen met de opmerking:  
ze zijn niet voor niets gemaakt.

Balanceren tussen regels en ruimte

’Vanuit de gemeentelijke betrokkenheid met 
onze Vogelaarwijken zijn wij sinds 2002 
bezig met het bevorderen van de sociale 
samenhang en daaruit vloeide deregulering 
voort, nog voor de vraag uit Den Haag 
kwam. Ook al bedenken mensen ideeën die 
risico’s met zich meebrengen, de overheid 
moet initiatieven niet in de kiem smoren. 
Het is de kunst en de taak van de overheid 
daartussen een goed gemiddelde te zoeken, 
de balans tussen regelgeving en ruimte voor 
initiatieven. Je moet lef tonen, je moet je 
ambtenaren stimuleren risico’s te nemen en 
als wethouder bereid zijn de verantwoorde-
lijkheid te dragen.’ 

Barth van Eeten, wethouder gemeente Arnhem, 
Barth.van.Eeten@arnhem.nl
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Rol van bestuur en raad

Het is van groot belang om bestuurlijke dekking te 
verkrijgen. Zodra een wethouder de sterke kanten van een 
plan ziet en de verbinding met het gemeentelijk beleid, zal 
hij of zij eerder op het gaspedaal trappen dan op de rem. 
Dat enthousiasmeert en motiveert de betrokken 
ambtenaren. Andersom verdient de portefeuillehouder 
alle steun van ambtenaren en raad als het initiatief vanuit 
het college komt.

Wat kost het?

Voor de aanpassing van de ASV ligt er vooral een 
tijdsbeslag op het ambtelijke apparaat, het bestuur en  
de vrijwilligersorganisaties. Bij grotere gemeenten is de 
benodigde expertise meestal in eigen huis aanwezig, 
waardoor er geen adviseurs of managers van buiten 
hoeven te worden ingehuurd. Bij kleinere gemeenten  
kan dit anders liggen.

En wat levert het op?

Een van de gemeenten, die de informatievoorziening naar 
vrijwilligers wil verbeteren, richt een spreekuur in voor het 
aanvragen van subsidies. Een andere gemeente vereen-
voudigt subsidieaanvragen tot € 5.000,- en een aantal 
vergunningen. Een samenwerkingsverband van zes 
gemeenten neemt lastenverlichtende maatregelen rond 
belastingen, vergunningen en subsidies. In een volgende 
gemeente is de verantwoordelijke wethouder enthousiast 
over de voorgenomen en vergaande vereenvoudiging van 
de Algemene Subsidieverordening en in weer een andere 
gemeente ontfermt de afdeling juridische zaken zich over 
de vrijwilligersvriendelijke ASV. 

Project uitbesteden

’Voor de aanpassing van het subsidiebeleid 
heeft de gemeente Haaren mij als externe 
projectmanager ingehuurd. Dat heeft 
voordelen. Omdat ik een relatieve buiten-
staander ben, heb ik geen last van verbor-
gen agenda’s, omdat ik ze niet ken. Ik heb 
ook gemerkt dat initiatieven van mij vrij 
snel werden opgepikt, misschien wel eerder 
dan van iemand die al jaren deel uitmaakt 
van het team. Ik heb me opgesteld als een 
van hen, ik kwam regelmatig met nieuwe 
dingen en die bracht ik met enthousiasme. 
Al met al een constructieve werksfeer. Bij de 
overweging: zelf doen of uitbesteden kijk je 
natuurlijk naar de omvang van de gemeen-
te, de eigen capaciteit, het ambitieniveau en 
het beschikbare budget. Voor Haaren heb ik 
het proces in circa 500 uur kunnen doen.’ 

Marcèl van Dalen, consultant en projectmanager 
van Symbision Overheid, Amersfoort,  
m.dalen10@chello.nl 
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Elders in het land zijn de volgende initiatieven en 
maatregelen in voorbereiding of uitvoering:
- Met vernieuwde ASV beter inspelen op de actualiteit;
-  Opstellen van een format voor de subsidieaanvraag en 

de verantwoording;
- Digitaliseren van de aanvraag;
-  Direct bij de aanvraag vaststellen van (kleinere) 

subsidiebedragen;
-  Structureel verlenen van een subsidie voor een 

bepaalde periode, bijvoorbeeld voor vier in plaats van 
één jaar;

-  Structurele subsidies voor vier jaar en projectsubsidies 
voor incidentele gebeurtenissen.

-  Heroriëntatie op de waarderingssubsidie voor 
vrijwilligers;

-  Bieden van een ‘Complimentsubsidie’ aan 
mantelzorgers;

-  Verantwoordingsvrij maken van subsidies < € 1.500,-  
in kleinere gemeenten en < € 5.000,- in grotere 
gemeenten;

-  Afschaffen van de accountantsverklaring bij subsidies 
> € 50.000,- na controle door de financieel adviseur van 
het vrijwilligersloket.

Verder wordt gewerkt aan verbetering van het subsi-
dieproces met de volgende punten:
-  Het organiseren van bijeenkomsten met vrijwilligers 

om knelpunten rond de subsidieverlening in kaart te 
brengen en maatregelen te formuleren;

-  Vraaggericht maken van de informatie op de 
gemeentesite;

-  Subsidiebeleid en folders herschrijven in begrijpelijke 
taal.

Zie ook: www.minbzk.nl/aanpaktop10 voor best practices.

Processen ontstressen

‘Vrijwilligers moeten zich zoveel mogelijk 
kunnen toeleggen op het realiseren van hun 
doelstellingen. Wij vinden dat ze daarbij zo 
weinig mogelijk gehinderd moeten worden 
door allerlei regels. Dat kost tijd, energie en 
geld en die kunnen ze beter besteden aan 
hun activiteiten. Daarom hebben wij 
besloten de Algemene Subsidieverordening 
sterk te vereenvoudigen. Met ingang van 
januari 2010 worden subsidies voor vrijwil-
ligersorganisaties direct toegekend en 
verleend voor een periode van vier jaar in 
plaats van één jaar. Ook wordt er niet meer 
gevraagd naar een gedetailleerde begro-
ting. Dat geeft ruimte, dat haalt de stress uit 
het proces.’ 

Carine Blom, wethouder gemeente Haaren,  
c.blom@haaren.nl
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Hoofdstuk 2  
Zo kunnen evenementen en  
vergunningen makkelijker
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Vrijwilligers en de administratieve 
lasten

Vrijwilligers zien de jaarlijkse kerstmarkt of de optocht  
van de plaatselijke harmonie als één samenhangend 
evenement. Voor de ambtenaar die de aanvraag 
behandelt en van advies voorziet, bestaat zo’n evenement 
uit tal van aspecten die risico’s voor de openbare orde en 
veiligheid kunnen opleveren en dus aan het bepaalde in 
wet- en regelgeving moeten voldoen. De vrijwilliger ziet 
hiervoor het liefst één eenvoudig en helder formulier 
waarmee in één keer zowel vergunning als subsidie 
geregeld kunnen worden.

Naast de eerder genoemde rondetafelgesprekken en 
enquêtes kan ook gebruik gemaakt worden van de 
zogenaamde Zoetermeerse methode. Deze voorziet in 
workshops waaraan bestuur, raad, ambtenaren en 
vrijwilligers deelnemen. Door het integrale en recht-
streekse karakter verschaffen deze sessies helderheid 
over en weer. Bovendien brengen ze oplossingen sneller 
dichterbij.

Opmerkingen van vrijwilligers over het ophalen van een 
uittreksel bij de Kamer van Koophandel en inleveren bij de 
gemeente, hebben in een aantal gemeenten geleid tot het 
laten vervallen van deze vraag. De gemeente kan namelijk 
zelf het uittreksel opvragen of het KvK-bestand digitaal 
raadplegen.

Vrijwilligers die tobben met het opstellen van een 
draaiboek voor een evenement, voelen zich zeer geholpen 
met het advies van de ambtenaar die ervaring heeft 
opgedaan bij de beoordeling van draaiboeken van andere 
vrijwilligersorganisaties. Ook is er een gemeente die een 
‘slim’ formulier heeft voor het organiseren van een 
evenement.

Gesprekken met vrijwilligers en ondernemers hebben in 
een gemeente geleid tot geclusterde vergunningverle-
ning. Voorbeeld: er worden geen vergunningen meer 
verleend aan alle individuele exploitanten van kermis-
attracties, maar er wordt slechts één vergunning verleend 

Leges afschaffen

‘Verspreid over zo’n 20 locaties zijn er bij 
ons gemiddeld 160 vrijwilligers actief. Ze 
bezoeken cliënten, begeleiden hen naar en 
van activiteiten en de kerk, assisteren in het 
museum of zetten zich anderszins in. Ze 
geven de cliënten extra aandacht en worden 
door de professionele medewerkers als 
welkome aanvulling ervaren. Voor een 
vergunning bellen of mailen we naar de 
gemeente. Wij weten dat gemeenten de 
intentie hebben om regels te versoepelen  
en dat vinden wij een goede ontwikkeling. 
Vooral als er één aanspreekpunt voor 
vrijwilligers komt. En zouden dan niet 
meteen leges voor vrijwilligers afgeschaft 
kunnen worden?’ 

Harma van de Brake, hoofd afdeling activiteiten 
en voorzitter vrijwilligerscommissie GGZ 
Meerkanten Ermelo, hbrake@meerkanten.nl
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aan de organisator van de kermis. Een andere gemeente 
heeft de parapluvergunning voor vrijwilligersorganisaties 
geïntroduceerd. Voor meerdere activiteiten voor een 
langere periode wordt één vergunning toegekend. 
Basisprincipe hierbij is een groter vertrouwen in de 
vrijwilligersorganisatie.

Stap voor stap dereguleren

De eerste stap is een interne inventarisatie naar de huidige 
gang van zaken bij het organiseren van evenementen, het 
aanvragen van vergunningen en de soorten vergunningen 
die er zijn. In deze fase is het zinvol de mening en het 
advies te vragen van interne specialisten en extern bij 
politie en brandweer. Om de noodzakelijkheid van een 
vergunning vast te stellen, wordt in een van de gemeen-
ten de vraag gesteld: willen we iets weten of willen we iets 
reguleren? Bij alleen weten kan voortaan volstaan worden 
met een melding van het te organiseren evenement, 
waarbij de criteria voor die melding nader uitgewerkt 
moeten worden.

Als tweede stap kan gedacht worden aan een inventarisa-
tieronde bij de vrijwilligers. Deze kan plaatsvinden in de 
vorm van een mondelinge of schriftelijke enquête, een 
rondetafelgesprek of een digitale ideeënbus op internet. 
Ook is het mogelijk de vrijwilligers via een e-mailadres-
senbestand, schriftelijk of via de media uit te nodigen een 
online enquête in te vullen. In de vraagstelling kan 
ingegaan worden op hun wensen en het type en de 
frequentie van de evenementen en overige vrijwilligers-
activiteiten waarvoor een vergunning nodig is.

Analyse van de onderzoeksresultaten legt de basis voor 
conclusies en aanbevelingen, die, opgenomen in een 
voorstel of projectbrief, aan het Management Team (MT) 
of aan de betreffende wethouder aangeboden kunnen 
worden. 

Met de reacties op deze eerste notitie kan het definitieve 
plan geschreven worden dat, nadat de instemming van het 
college is verkregen, kan worden voorgelegd aan de raad.
Daarna kan de daadwerkelijke implementatie plaatsvin-

Liever één ambtenaar

‘Voor de Hanzedagen die wij organiseren, 
hadden 65 vrijwilligers zich in 12e eeuwse 
kostuums gekleed, klaar voor de optocht. 
De burgemeester had het feest geopend.  
De vergunning was verleend, de brandweer 
was akkoord maar de politie was onvol-
doende op de hoogte. Iemand had verzuimd 
om hen op de hoogte te stellen en advies te 
vragen. De optocht moest anders en wij 
stonden met ons mond vol tanden. Wij 
doen dit soort activiteiten om de binnenstad 
leuk en gezellig te houden. Tegen de 
gemeente willen we zeggen: zorg voor één 
aanspreekpunt en maak het jezelf en ons 
makkelijker. Van andere gemeenten horen 
we dat daar een vrijwilligersloket is of komt. 
Dat willen wij ook wel!’ 

Frans van den Bos, Ondernemers Vereniging 
Binnenstad Harderwijk, fvandenbos@home.nl
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den, met inbegrip van aanpassingen in verordeningen, 
procedures, formulieren, ICT en interne en externe 
communicatie.

Na verloop van tijd kunnen vrijwilligers en ambtenaren 
gevraagd worden hun mening te geven over de nieuwe 
situatie. De informatie die deze stap oplevert, kan 
gebruikt worden voor verdere verfijning van processen en 
producten.

Hobbels en weerstand zien én 
verhelpen

Gebrek aan tijd en capaciteit is een veel gehoorde 
belemmering bij het opstellen en uitvoeren van plannen. 
Ongestoord en geconcentreerd werken in het gemeente-
huis is vaak niet mogelijk door e-mailverkeer, collega’s die 
even binnenlopen en rinkelende telefoons. Dit kan (deels) 
verholpen worden door mail en telefoon uit te zetten of 
met het bericht ‘vandaag afwezig’. De discipline om 
ondanks de belemmeringen het project te voltooien, 
speelt natuurlijk ook een rol. Verder helpt het om het MT 
en collega’s te laten weten dat de betreffende ambtenaar 
niet of nauwelijks beschikbaar is in verband met de 
uitvoering van een bepaalde opdracht. Ruim voor een 
naderende bezuinigingsronde kan het effectief zijn 
bestuurders er op te wijzen dat budget en capaciteit voor 
vrijwilligers noodzakelijk zijn.

Aan het gebrek aan bestuurlijk en ambtelijk commitment 
kan iets gedaan worden door draagvlak bij raad en college 
te creëren en te laten zien dat het samenwerken aan 
deregulering daadwerkelijk iets oplevert. Niet alleen in 
termen van tijd en geld, maar ook op het gebied van 
tevredenheid bij ambtenaren en vrijwilligers en de 
(verbeterde) reputatie van de gemeente bij het publiek. 
Speciaal voor raadsleden organiseren VNG, de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Economische Zaken en Financiën workshops met het 
thema ’Minder Regels, Meer Service’.  
Neem contact op met VNG voor meer informatie 
informatiecentrum@vng.nl of bel 070-3738020.

Meer inlevingsvermogen

‘Oostendorp is een dorp binnen de gemeen-
te Elburg. Al ruim 25 jaar organiseren we 
hier met ongeveer 16 vrijwilligers van alles: 
de fiets- tweedaagse, oranjefeesten, 
skeelermarathons, kerstmarkten, kinder-
middagen en muziekfestijnen. Waar wij 
tegenaan lopen is dat er naar ons idee veel 
vanuit de regels wordt gedacht. Wij voelen 
ons als smeerolie voor de maatschappij en 
daar vragen we erkenning voor. Dus als 
ambtenaren zich iets meer in ons zouden 
willen inleven, vinden we dat geweldig. 
Overigens: we zien al verbetering bij de 
gemeente.’ 

Gerhard Deetman, voorzitter Evenementencom-
missie Oostendorp, genddeetman@hetnet.nl 
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Regels uitleggen

’Van huis uit hebben wij meegekregen dat  
je iets moet doen voor de maatschappij.  
We doen dat met plezier, zo helpen we mee 
de samenleving draaiende te houden. Dat 
plezier staat soms onder druk. Ter illustratie 
de volgende voorbeelden. De gemeente 
vindt dat het sportbeleid ruimhartig moet 
zijn. En wat zien we? De subsidies lopen 
terug, met name voor de jeugdleden. Terwijl 
onze club juist voor hen een verantwoorde 
jeugdopvang is. Voor ons 75-jarig jubileum 
hadden we een bord met activiteiten 
geplaatst. Bleek dat we daar een bouw-
vergunning voor nodig hadden. Voor een 
bord! Na veel touwtrekken verviel die eis. In 
plaats daarvan moesten we een ‘Gedóóg-
vergunning’ aanvragen. Die was nog 
duurder dan de bouwvergunning. Wie dit 
snapt, mag het mij uitleggen.’ 

Ronald van der Beek, secretaris  
voetbalvereniging DVS ’33 Ermelo,  
r.vdbeek@upcmail.nl
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Inpassing van deeltrajecten in het grotere geheel wordt 
eveneens vaak genoemd als hobbel. Om deze te 
elimineren is het handig en praktisch om een betere 
afstemming tussen afdelingen te realiseren door bij de 
start goede afspraken te maken en elkaar tijdens het 
traject regelmatig te informeren. Goede communicatie 
over wie waar mee bezig is, helpt afdelingen elkaar 
ondersteunen als zij aan hetzelfde onderwerp werken.

Gebrek aan steun voor veranderingen bij verschillende 
afdelingen vertraagt het proces. Tijdige en heldere 
communicatie kan veel verhelpen, evenals het tonen van 
begrip en respect voor elkaars positie. Lastiger, maar niet 
onoverkomelijk, is het wanneer één beleidsaanpassing 
zowel onder de wethouder met welzijn in de portefeuille 
valt, als onder de wethouder met deregulering in de 
portefeuille.

Een hobbel kan tenslotte ook ontstaan door politieke 
instabiliteit en bestuurlijke onrust. Voor zover ze 
voorkomen, zijn dit doorgaans zaken van tijdelijke aard, 
evenals mogelijke prioriteitsverschuivingen in verband 
met naderende verkiezingen. 

Bestuur en raad kunnen veel doen

Van burgemeester, wethouders en raadsleden wordt de 
visie verwacht dat vrijwilligers waardevol zijn voor de 
sociale samenhang in de gemeente. Dat is een mooi begin 
van sterk beleid om het de vrijwilliger makkelijker te 
maken, in dit geval door bij te dragen aan de vereenvoudi-
ging van het organiseren van evenementen en van het 
aanvragen van vergunningen. 

De voortgang rond het realiseren van lastenvermindering 
voor vrijwilligers valt of staat bij een goede ambtelijke 
trekker. Een man of vrouw die lef heeft, bruggen bouwt, 
bestuurlijk sensitief is, snel kan schakelen tussen proces 
en inhoud en outcome plaatst boven output. Focussen op 
de inhoud en denken in problemen bevorderen noch het 
proces noch het resultaat.

Individueel waarderen

‘Behalve portefeuillehouder ben je ook 
mens. Wij ondersteunen de vrijwilligers niet 
alleen door regels te versoepelen, we tonen 
oprechte betrokkenheid bij de vrijwilligers. 
Onze aanwezigheid bij evenementen van 
vrijwilligers wordt ervaren als blijk van 
waardering en dat motiveert. Daarnaast 
ontvangen vrijwilligersorganisaties per lid 
een vrij besteedbare waarderingssubsidie 
van 46 euro. Verder vind ik het belangrijk 
dat ons aanbod aan deskundigheidsbevor-
dering wordt vormgegeven op basis van de 
behoefte van de vrijwilligers èn dat dit 
aanbod ook kwantitatief voldoet aan de 
vraag. Naast de middelen die vanuit het 
vrijwilligersbeleid al beschikbaar waren 
voor deskundigheidsbevordering, heb ik 
scholing voor vrijwilligers daarom tot 
prioriteit benoemd binnen de volwassenen-
educatie. Hierdoor is budget beschikbaar 
voor een veelheid aan cursussen, zoals 
EHBO, PR, bestuur, werving van vrijwilligers 
en werving van fondsen. Tevens zijn wij in 
het kader van het inburgeringsbeleid een 
taalcoachproject gestart, waarbij inburge-
raars worden gekoppeld aan vrijwillige 
taalcoaches. Zo bevorderen we de sociale 
samenhang in onze gemeente, de integratie 
van de inburgeraars wordt versterkt èn we 
laten de inburgeraars kennis maken met 
vrijwilligerswerk.’ 

Michael Jaliens, wethouder gemeente Capelle 
aan den IJssel en lid van de Lions Club, 
m.g.jaliens@capelleaandenijssel.nl 
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Zonder een bestuurder – of, in grotere gemeenten, een 
directeur – krijgt een ambtenaar maatregelen met een 
merkbaar resultaat niet voor elkaar. De bestuurder kan 
betrokkenheid tonen door de noodzaak van verandering 
te benadrukken, middelen vrij te maken, zelf het goede 
voorbeeld te geven, goed gedrag te belonen en zonodig 
besluitvorming te forceren.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat bestuurders de 
verantwoording nemen als zij ambtenaren aanzetten om 
zich in de vrijwilliger te verplaatsen, buiten de gebaande 
paden te denken en te durven dromen.

Wat kost het?

In het traject van eerste inventarisatie tot en met 
implementatie gaat veel tijd zitten, tijd die door eigen 
mensen of externen aan het project besteed kan worden. 
De keuze: zelf doen of uitbesteden is afhankelijk van 
onder meer ambitie en beschikbaar budget. Voor een 
indicatie van tijd en geld is het raadzaam om een van de in 
dit boekje geciteerde wethouders of beleidsadviseurs te 
mailen. De post voorzieningen gaat meestal niet verder 
dan de huur van vergaderruimte met apparatuur en 
catering.

En wat levert het op?

Als het organiseren van evenementen makkelijker gaat en 
het aanvragen van vergunningen een stuk soepeler, wordt 
er bij zowel gemeente als vrijwilliger een belangrijke winst 
in tijd, geld en waardering geboekt. Exacte bedragen, zelfs 
indicatieve, kunnen niet gegeven worden. Waar de ene 
gemeente, bijvoorbeeld wegens complexiteit, bijna twee 
jaar nodig heeft, kan een andere gemeente al resultaat 
halen in ruim de helft van de tijd. Wel kan vastgesteld 
worden dat bij een succesvolle versoepeling de tevreden-
heid zal toenemen. Een 0-meting vooraf en een 1-meting 
na de implementatie geven aan in welke mate de 
tevredenheid is gestegen. 

Handelen uit vertrouwen

‘De dorpshuizen in de dertien kernen van 
onze plattelandsgemeente hebben geen 
cent subsidie nodig, want de vrijwilligers 
doen alles zelf. Onderhoud, exploitatie, 
inhoudelijke invulling, fondsenwerving,  
PR en communicatie, hier heerst breed het 
besef: dit moeten we instandhouden.  
Onze samenleving wordt gedragen door 
vrijwilligers en we zien het aantal graag 
groeien. Daarom werken we mee aan het 
behoud en uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers, onder meer door vereenvoudi-
ging of afschaffing van regels. Regels zijn 
niet voor niets bedacht, er zit altijd iets 
achter. Dat kan zijn eerdere slechte 
ervaringen danwel ter bescherming van 
derden. Je gaat uit van vertrouwen.’ 

Mw. G. van Delft-Jaasma, burgemeester 
gemeente Menaldumadeel  
g.v.delft@menaldumadeel.nl
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Breder dereguleren

‘Wij hebben de deregulering breder 
doorgezet dan alleen de APV, dus niet alleen 
vergunningen en subsidies voor vrijwilligers 
maar ook zaken als de flitsvergunning. Om 
de vaart erin te houden, heb ik mij op het 
gemeentehuis uitgepland en heb ik af en 
toe thuis gewerkt, zonder gestoord te 
worden door mailtjes en tussendoorover-
leggen. De lijnen in onze gemeente zijn kort, 
de betrokkenheid van ambtenaren bij 
vrijwilligers is groot en er was snel bestuur-
lijk draagvlak. In een grotere gemeente zou 
ik eerst met vrijwilligers praten en dan een 
bestuurlijke lobby opzetten, inclusief 
probleemschets, een oplossingsrichting en 
een inschatting van investeringen en 
resultaten.’ 

Doetie Wiersma, juridisch medewerker 
gemeente Menaldumadeel, d.wiersma@
menaldumadeel.nl
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Wat is er nu in concreto gerealiseerd? In een aantal 
gemeenten is of wordt gewerkt aan het afschaffen of 
versoepelen van vergunningen. Een overzicht:
- Afschaffing ventvergunning;
- Afschaffing collectevergunning;
-  (Gedeeltelijk) afschaffen optochtvergunning (vergun-

ning voor stadscentrum, digitale meldplicht voor 
wijken);

- Vereenvoudiging van evenementenvergunning;
- (Gedeeltelijk) afschaffen horeca-exploitatievergunning;
-  Niet meer vragen om uittreksel Kamer van Koophandel, 

maar zelf online raadplegen;
-  Niet meer vragen om inzage in de statuten van de 

verenigingen;
-  Het realiseren van een digitale vraagboom voor het 

aanvragen van vrijwilligersproducten;
-  Het verlengen van de aanwezigheidsvergunning voor 

speelautomaten van één naar drie jaar;
-  Harmonisering en vereenvoudiging 

vergunningverlening;
- Regionale samenwerking;
- Leges zo laag mogelijk houden.
Daarnaast werken veel gemeenten aan de vereenvoudi-
ging van de Algemene Subsidieverordening, het 
aanwijzen van een accountmanager voor de vrijwilligers 
en het organiseren van een bijeenkomst met vrijwilligers 
om knelpunten rond de vergunningverlening in kaart te 
brengen en om maatregelen te formuleren.

Zie ook www.minbzk.nl/aanpaktop10 voor best practices.

Open werken

’Vrijwilligers die beginnen met het organi-
seren van evenementen krijgen van ons 
begeleiding. We helpen ze onder meer met 
draaiboeken, waarbij we putten uit de 
ervaring die we hebben met draaiboeken 
van andere vrijwilligersorganisaties.  
Wij bekijken de vergunningen integraal.  
Er zijn gemeenten die voor de kermis elke 
exploitant afzonderlijk een vergunning 
geven. Wij nemen één aanvraag van de 
kermisorganisator in behandeling en geven 
ook maar één vergunning. Namens de 
organisator nemen wij contact op met 
politie en brandweer. Binnen de evenemen-
tenvergunning hebben we de optocht-
vergunning afgeschaft. Vergunningen voor 
buurt- en wijkgebonden evenementen zijn 
via een verkorte procedure op www.arnhem.
nl aan te vragen. Dit product wordt 
omgezet in een melding. Werken vanuit een 
open mentaliteit in het ambtenarenapparaat 
vinden wij belangrijk. Ik houd mijn team 
voor: behandel de klant zoals jijzelf 
behandeld wil worden.’ 

Berdie de Ruiter, teamleider Loket Bouwen 
Wonen en Leefomgeving gemeente Arnhem, 
Berdie.de.Ruiter@arnhem.nl
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Weten of reguleren

’Voor de APV hebben we een digitaal 
systeem voor de behandeling van vergun-
ningen voor vrijwilligers. Vijf jaar geleden 
wonnen we daar nog een prijs mee. Het 
werkt simpel, snel en goed. Een aanvraag 
komt binnen en gaat het systeem in. 
Specialisten geven digitaal advies. Zijn er 
geen tegenstrijdige adviezen? Dan wordt de 
vergunning snel verleend. Zijn er wel 
tegenstrijdige adviezen? Dan nemen we na 
overleg een beslissing. Van de 2500 
vergunningen per jaar komen er nog geen 
10 in het college. Als de vergunning 
verleend is, ga je niet meer onderhandelen 
over de regel, maar je moet hem wel kunnen 
uitleggen. Overigens vragen we ons altijd 
af: willen we iets weten of willen we 
reguleren? Als we alleen iets willen weten, is 
een melding voldoende.’ 

Ben Robben, sectorhoofd vergunningen en 
handhaving gemeente Arnhem,  
Ben.Robben@arnhem.nl
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Hoofdstuk 3  
Hoe richt je een  
vrijwilligersloket in?

28



Wat is een vrijwilligersloket 
eigenlijk?

In het algemeen is een vrijwilligersloket de makkelijk 
bereikbare en goed herkenbare locatie waar de vrijwilliger 
graag binnenstapt om een vraag te stellen of om zich te 
oriënteren op het vrijwilligerswerk. In plaats van loket 
komen ook de benamingen centrale, servicepunt, punt, 
huis, winkel en verenigingenbureau voor. De functie van 
een vrijwilligersloket kan van gemeente tot gemeente 
verschillen. Voor wat betreft het aanbod van het loket zijn 
er twee belangrijke aandachtspunten. Het eerste betreft 
de aansluiting van het aanbod van het loket op de wensen 
en behoeften van de vrijwilligers. Het tweede betreft de 
producten en diensten die de gemeente blijft leveren en 
welke naar het vrijwilligersloket gaan. Bij het maken van 
deze afwegingen kunnen de ervaringen van collega’s bij 
andere gemeenten helpen – gebruik hiervoor hun 
e-mailadressen in dit boekje. De dienstverlening kan 
bestaan uit informatie, advies of ondersteuning voor 
bijvoorbeeld:
-  Vacatures voor vrijwilligersfuncties en informatie 

hierover;
-  Inhoudelijke ondersteuning op financieel, juridisch en 

bestuurlijk gebied;
- Wegwijzer voor vergunningen en subsidies;
-  Matchen van bedrijven en vrijwilligersorganisaties  

(o.a. door het organiseren van een ‘beursvloer’);
- Jobcoaching (als stap op weg naar de arbeidsmarkt);
- Deskundigheidsbevordering;
- Succesvol werven van vrijwilligers;
- Vrijwilligersverzekering;
-  Het organiseren van idee-, sport- of cultuurcafé’s voor 

vrijwilligers;
-  Ondersteuning bij het organiseren van maatschappe-

lijke stages (als aanloop naar de verplichte stages voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2011).

Deze opsomming is ontleend aan de omschrijvingen van 
een aantal reeds functionerende loketten. Het 
vrijwilligers loket kent verschillende verschijningsvormen, 
van het fysieke loket met balie en computer in het 
gemeentehuis of de bibliotheek tot een ruim opgezette, 

Verdiep je in vrijwilligers

‘Dit centrum kun je zien als een soort 
jeugdherberg. De scouts doen zelf de 
programmering, de catering en de schoon-
maak. Mijn man en ik zorgen voor de 
randvoorwaarden, zoals onderhoud aan het 
gebouw en het groen, de reserveringen en 
de gasten wegwijs maken. We doen het 
omdat we het leuk en nuttig vinden, dat we 
op deze manier kunnen bijdragen aan een 
verantwoorde en betaalbare vrijetijdsbeste-
ding van duizenden jonge mensen uit 
binnen- en buitenland. Met de gemeente 
hebben we een overwegend goed contact. 
Elk jaar vragen we een vrijwilligerssubsidie 
aan en dat verloopt altijd soepel. Ook de 
stookvergunning voor een kampvuur is 
meestal zó geregeld, maar als we de beweg-
wijzering willen laten verbeteren, moeten 
we veel leuren en zeuren. Misschien dat de 
ambtenaren zich iets meer kunnen verdie-
pen in wat vrijwilligers nu precies doen.’ 

Renske Smit, beheerder scoutcentrum 
Rotterdam, info@scoutcentrumrotterdam.nl
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gezellige winkel met leestafel, vacaturewanden, ruimten 
voor vergaderingen en workshops, gratis koffie en 
zithoeken.

Het verdient aanbeveling om in een programma van eisen 
of een businessplan essentiële zaken vast te leggen, zoals 
aan welke eisen moet het loket voldoen, welke functies 
gaat het bieden, de locatie, de bemensing en de link naar 
achterliggende gemeentelijke afdelingen en diensten als 
politie en brandweer.

Wie komt op het idee?

Behoefte aan een vrijwilligersloket kan op verschillende 
manieren duidelijk worden:
-  Een vrijwilligersorganisatie kan bij de gemeente 

aangeven dat zij behoefte heeft aan ondersteuning;
-  Een vrijwilligeradviesraad kan het initiatief ontplooien 

en een beroep doen op de gemeente voor de realisatie;
-  De vrijwilligers kunnen bij de afdeling Welzijn van de 

gemeente aankloppen met het verzoek om één 
aanspreek- en servicepunt voor vrijwilligers in 
behandeling te willen nemen;

- Een melding op www.lastvandeoverheid.nl;
-  Een externe welzijnsorganisatie kan op het idee komen 

om zelfstandig of in samenwerking met de gemeente 
een vrijwilligerspunt in te richten;

-  De gemeente kan vanuit een breder sociaal beleid het 
initiatief ontwikkelen om het de vrijwilliger makkelijker 
te maken en hem de gang langs diverse loketten te 
besparen;

-  De gemeente kan, ziende dat een bestaande vrijwil-
ligerscentrale onvoldoende aan de wensen van de 
vrijwilligers tegemoetkomt, besluiten om samen met 
deze centrale een verbetertraject in te zetten, of bij 
onvoldoende kans op succes, een geheel nieuw loket 
op te zetten;

-  De gemeente kan, hiertoe op het idee gebracht door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en/of het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, een vrijwilligersloket inrichten of 
een welzijnsorganisatie uitnodigen om dit gezamenlijk 
aan te pakken.

Routemap maken

’Vanaf 1984 ben ik actief bezig met de 
scouting, eerst als jeugdlid en nu als 
voorzitter. Mijn takenpakket bestaat onder 
meer uit overleggen met andere scouting-
groepen, meewerken aan overkoepelende 
activiteiten en contact onderhouden met de 
gemeente. Dat contact wordt steeds beter. 
Voorheen moesten we een vergunning 
aanvragen en leges betalen als we bijvoor-
beeld lege flessen gingen inzamelen voor 
een goed doel. Nu is een melding voldoen-
de. Wel jammer is het dat onze blokhut 
waarschijnlijk gesloopt wordt in verband 
met een nieuwbouwproject. Daarin heeft de 
gemeente ons nog niet adequaat kunnen 
helpen. De een zegt dit, een ander ontkent 
het. Wat wij graag willen is een soort 
routemap: met welk probleem moet je bij 
wie in de gemeente zijn. Overigens vangen 
we op verzoek van de gemeente jongeren 
op met opvoedkundige problemen. 
Geweldig om te zien hoe die zich gaande-
weg aanpassen en ontwikkelen. Dan voel  
je dat je ergens mee bezig bent.’ 

Antoon van Dartel, voorzitter Père Kersten 
Stratum Scoutinggroep Eindhoven,  
antoon@awthuis.nl
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Er is dus geen eenduidig ontstaanstraject aan te geven. 
Dat is ook niet van belang; tenslotte is de situatie in elke 
gemeente anders en bovendien pakt de gemeente de 
inrichting van het loket naar eigen inzicht aan. 
Richtinggevend is het – op indicatief onderzoek en 
relevante gesprekken gebaseerde – besef dat de 
vrijwilligers sterke behoefte hebben aan één aanspreek-
punt voor het inwinnen van informatie en voor het 
aanvragen van subsidies en vergunningen. Hoe minder 
tijd zij kwijt zijn aan deze zaken, des te meer tijd zij kunnen 
besteden aan hun activiteiten en des te groter hun 
motivatie hiertoe kan zijn. Daar kan het vrijwilligersloket 
in belangrijke mate aan bijdragen.

Wat de ambtenaren doen

Er zijn gemeenten waar een of meerdere ambtenaren – 
meestal na een verkennend overleg met de wethouder – 
een plan van aanpak schrijven voor het ontwikkelen van 
een vrijwilligersloket (of profielschets, projectbrief, 
voorstel, projectnotitie, aanbeveling) en dit aan het MT 
aanbieden. In deze fase of voorafgaand hieraan kunnen 
een enquête onder en een rondetafelconferentie met 
vrijwilligers veel helderheid scheppen. De volgende zaken 
kunnen beschreven worden: 
-  Probleemstelling (vrijwilligers wensen één 

aanspreekpunt);
- Analyse (mogelijkheden, consequenties);
-  Doelstellingen (bijdrage aan maatschappij, bevorderen 

sociale samenhang, vormgeving dienstverlening, 
naamsbekendheid opbouwen, bezoek genereren);

-  Programma van eisen (welke functies, locatie, 
bemensing, link naar achterliggende gemeentelijke 
afdelingen);

-  Strategie (hoe gaan we het inrichten en 
communiceren);

- Randvoorwaarden;
- Implementatie (de daadwerkelijke realisatie);
- Tijdpad;
- Investeringsbegroting;
-  Evaluatie (en eventueel bijsturing).

Koppelen aan bedrijven

‘We vroegen aan vrijwilligersorganisaties: 
waar heb je behoefte aan? Bijvoorbeeld 
materiaal, menskracht, netwerken of 
expertise? Er bleek grote behoefte aan 
juridisch advies, financieel advies voor 
bijvoorbeeld het opstellen van een meerja-
renbegroting, advies over de organisatie 
van evenementen en dergelijke. Conform 
onze doelstellingen om in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
te bemiddelen tussen bedrijfsleven en ideële 
organisaties, hebben we bedrijven uitgeno-
digd. Op een beursvloer brachten we de 
vraag van vrijwilligers en het aanbod van 
het bedrijfsleven bij elkaar. De doelstelling 
was 10 matches. Het werden er 57.’ 

Ron van Zon, beleidsadviseur gemeente Capelle 
aan den IJssel, r.van.zon@capelleaandenijssel.nl
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Potentie benutten

‘Wij zien het als onze taak om vrijwilligers 
te faciliteren. Wat ik tegen mijn ambtenaren 
zeg, wil ik ook mijn collega’s in het land 
voorhouden: maak gebruik van het goud in 
onze samenleving, benut hun potentie – ze-
ker in tijden van bezuiniging – en maak het 
ze makkelijk, ga meer uit van de aanvrager 
en minder van de procedure, of ze nu 
jarenlang voor dezelfde organisatie actief 
zijn of voor een eenmalig project. In Utrecht 
willen we het makelpunt zijn tussen vraag 
en aanbod van kennis en voorzieningen, dat 
is goed voor de efficiency en de motivatie 
aan beide zijden. We doen meer samen met 
de mensen dan voor de mensen.’ 

Piet van der Sluijs, wethouder gemeente Utrecht, 
p.van.der.sluijs@utrecht.nl
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Dit plan nemen zij door met diverse gespecialiseerde 
collega’s van onder meer de afdelingen welzijn, financiën, 
juridische aangelegenheden en vergunningen.

Wat doen de bestuurders?

Het ambtelijk voorstel voor de inrichting van een 
vrijwilligersloket wordt door de betreffende portefeuille-
houder beoordeeld. Zijn of haar reactie kan leiden tot een 
inhoudelijke aanpassing van het voorstel door de 
ambtenaar. De wethouder kan ook regionale samenwer-
king ter sprake brengen. Indien de aangescherpte versie 
van het voorstel de instemming heeft van de wethouder, 
wordt het behandeld in het college. Burgemeester en 
wethouders nemen gezamenlijk een beslissing. Als het 
plan hun instemming heeft, gaat het naar een gemeente-
lijke commissie, bijvoorbeeld de Raadscommissie 
Dienstverlening. Deze beoordeelt het voorstel inhoudelijk 
en discussieert alle paragrafen meestal geheel uit. De 
volgende stap is het voorstel voorleggen aan de gemeen-
teraad. Deze kan inhoudelijk punten toevoegen of 
wijzigen, maar als de voorbereiding goed is, komt dit niet 
vaak voor. Het is niet gebruikelijk, of duidelijker gezegd: 
niet toegestaan, dat ambtenaren rechtstreeks lobbyen bij 
raadsleden.

Waar komt het loket?

Stilgestaan moet worden bij de vraag: komt het vrijwil-
ligersloket in het gemeentehuis of op een externe locatie? 
Het antwoord hangt af van verschillende factoren. Onder 
meer: gaat het om een grote of een kleine gemeente? Bij 
een kleine gemeente vindt de burger en/of de vrijwilliger 
de drempel van het gemeentehuis over het algemeen 
minder hoog dan bij een grotere gemeente. Als het loket 
in het gemeentehuis komt, moet er een ruimte gevonden 
worden die voldoet aan eisen ten aanzien van infrastruc-
tuur, bereikbaarheid en herkenning. Als het punt samen 
met externe partijen wordt ingericht, spelen hun wensen 
natuurlijk ook een rol. Een externe locatie kan gemeente-
gerelateerd zijn, zoals de gemeentebibliotheek. Naast de 
vaste locatie kan een vrijwilligersloket overwegen om met 

Aansluiting zoeken

’Aan het woord ‘loket’ heb ik een hekel. 
Roept beelden op van nummertje trekken 
en wachten. Zo moet het niet zijn. Lang 
voordat het bord ‘burger centraal’ uit  
Den Haag kwam, stond in Woerden de 
burger centraal. De vrijwilliger dus ook. Wat 
elders kennelijk als bijzonder wordt ervaren, 
vinden we hier heel gewoon. Het is goed om 
te praten en te onderzoeken, maar niet 
teveel. Ik hou ook niet van stappenplannen 
en beslisbomen. Hier leggen we het accent 
op doen. We zeggen: als het goed is, dan 
doen we het. Wij kregen informatie over de 
vrijwilligersverzekering en zagen direct: dat 
is goed. Dat gaan we doen. Drie weken later 
was het een feit. Of buurtbewoners die 
wekelijks ergens koffie wilden drinken.  
Dat is goed, dat hoeft niet lang te duren. De 
mensen waren verrast om te zien hoe snel 
zoiets georganiseerd kan worden. Voor mijn 
collega’s in het land heb ik een tip. Kijk 
goed rond in je gemeente en ontdek hoeveel 
goede initiatieven er leven. Zoek de 
aansluiting, kijk hoe je de vrijwilligers kunt 
ondersteunen. Kijk ook eens een wat andere 
gemeenten doen en hoe. Daar kun je iets 
mee doen.’ 

Titia Cnossen, wethouder gemeente Woerden, 
cnossen.t@woerden.nl
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een ambulante infokraam deel te nemen aan markten, 
braderieën en andere tijdelijke evenementen waar veel 
passanten verwacht kunnen worden.

Goed bereikbaar

Het vrijwilligersloket moet goed vindbaar zijn en goed 
bereikbaar per openbaar vervoer en eigen vervoer. Of het 
nu in het gemeentehuis gevestigd is, in een UWV-
WERKplein of in een andere externe locatie: er moet een 
duidelijke naamsvermelding zijn, bij voorkeur met een 
(summiere) opgave van de aangeboden diensten, de 
openingstijden en een verwijzing naar internet. Want ook 
daar moet het vrijwilligersloket aanwezig zijn én makkelijk 
te vinden. 

Eigen merk

Om de bemiddelende functie goed in te vullen, is volgens 
een aantal collega’s een autonome positie van het loket 
noodzakelijk. Deze positie verlaagt ook de drempel en 
bevordert de geloofwaardigheid. Wat betreft de 
naamgeving, kan in veel gevallen volstaan worden met de 
aanduiding ’Vrijwilligersloket’, bijvoorbeeld vormgegeven 
conform de huisstijl van de gemeente. Wanneer de wens 
bestaat om het vrijwilligersloket autonoom te profileren, 
kan gedacht worden aan een merk ofwel een eigen naam 
in een eigen vormgeving. 

Communiceer!

Het is handig en praktisch om de lancering en de 
aanwezigheid van het vrijwilligersloket in eerste instantie 
naar de eigen medewerkers te communiceren opdat die, 
geconfronteerd met een vraag over het loket, meteen 
kunnen vertellen waar zich dat bevindt. Een website, hoe 
eenvoudig ook, is zeer aan te bevelen – bijvoorbeeld het 
standaardformat van IDplein – evenals site traffic 
genererende communicatie. Denk daarbij aan een 
enthousiasmerende brief naar vrijwilligersorganisaties, 
andere maatschappelijke organisaties, de pers en collega’s 

Duurzaam investeren

‘Vrijwilligersorganisaties kunnen elkaar 
aanvullen met kennis en spullen. Het is 
alleen nog een beetje lastig om ze samen  
te laten werken. Dwingen kan niet, je kunt 
hooguit laten zien hoe nuttig en prettig het 
is. We investeren in de bestaande krachten 
van vrijwilligers en hun organisaties met het 
doel dat zij zich ontwikkelen. Dan wordt het 
geld duurzaam besteed. We zijn nu bezig te 
kijken wat in het stadhuis blijft en wat naar 
de winkel gaat. Dat is een interessant 
proces, zeker in het licht van het Klant 
Contact Centrum dat straks verplicht 
wordt.’ 

Pepijn van de Burgt, beleidsmedewerker 
onderwijs en welzijn gemeente Woerden, 
burgt.p@woerden.nl
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bij de provincie en in andere gemeenten. Vergeet de 
huis-aan-huis bladen niet. Deze zullen graag (regelma-
tig) berichten over het loket opnemen. Dit type blad 
wordt over het algemeen goed gelezen door vrijwil-
ligers. Verder is het aan te bevelen in het vrijwilligers-
loket een folder of een flyer neer te leggen met de 
belangrijkste informatie. Geïnteresseerden kunnen 
deze informatie thuis nog eens doornemen en hebben 
dan meteen adresgegevens bij de hand voor het geval 
ze willen reageren. Dit drukwerkje kan eenvoudig 
uit gevoerd worden. De effectiviteit ervan kan bevor-
derd worden door er een uitnodiging of oproep in op te 
nemen. Het vrijwilligersloket kan ook op reis. Als er in de 
gemeente iets te doen is, een kermis, een markt, een 
braderie of een ander evenement waar veel mensen 
komen, hoeft het niet veel te kosten om een kraam te 
huren en leuk in te richten. Voor de bemanning van de 
kraam zijn vast een paar vrijwilligers te vinden!

Minder bureaucratie voor de 
vrijwilliger

Als vrijwilligers op de gemeentesite kijken, ervaren ze 
de informatie vaak als aanbodgericht in plaats van 
vraaggericht, en, in sommige gevallen, ook als te veel. 
Bij een fysiek bezoek zien ze het liefst één balie voor al 
hun vragen. In een aantal gemeenten komt het voor 
dat ze voor vergunningen, subsidies en andere zaken 
naar afzonderlijke loketten moeten. Vrijwilligers 
noemen formulieren onduidelijk, begrijpen het 
taalgebruik niet en ondervinden soms weinig 
inlevingsvermogen voor hun werk als vrijwilliger 
omdat, zeggen ze, in hun beleving de interne logica van 
de gemeente voorgaat. In het algemeen vinden ze dat 
er van hen een te grote administratieve kennis wordt 
verwacht. Ook is het hen onduidelijk waarom voor een 
jaarlijks terugkerend evenement, bijvoorbeeld een 
kooruitvoering, elk jaar een vergunning en een subsidie 
aangevraagd moeten worden. Er zijn vrijwilligers die in 
de stress schieten als de financiële verantwoording niet 
op tijd compleet is, omdat er nog een paar bonnetjes 
ontbreken.

Een aanbevelenswaardige insteek is handelen op basis 
van vertrouwen en het de vrijwilligers zo makkelijk 
mogelijk maken, opdat zij zich gerespecteerd voelen en 
zich kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. 

Concrete oplossingen

Het instellen van één loket voor alle zaken waar een 
vrijwilliger mee te maken heeft, wordt gezien als de 
ideale oplossing. Deze ‘all round front office’ oplossing 
vraagt wel veel logistiek gepuzzel voor een adequaat 
functionerende back office. De vrijwilliger kan vragen 
stellen die in zijn optiek in elkaars verlengde liggen, 
maar kunnen in het gemeentehuis betrekking hebben 
op totaal verschillende afdelingen. Daar ligt dus een 
uitdaging. Een goede aanpak is het tijdig aangaan van 
de dialoog met de vrijwilligers (organisaties). De kern is: 
welke functies verwachten jullie van dat ene centrale 
advies- en informatiepunt?

Over hobbels en weerstanden

Veel hobbels en weerstanden lijken intern bij de 
gemeente te liggen. Het gaat om punten als: gaan we 
het loket inrichten in de hal van het gemeentehuis, in 
een dependance of in het stadsdeelkantoor, krijgen we 
de organisatie van de back office wel rond ofwel hoe 
verkrijgen we de volledige medewerking van collega’s 
van andere afdelingen. Gemeenten die de lat hoger 
willen leggen, kunnen denken aan de combinatie van 
vrijwilligersondersteuning met jongerenwerk en 
ouderenwerk. Er zijn altijd ambtenaren die de zin en 
aantrekkelijkheid hiervan inzien en zich inzetten om  
een en ander te synchroniseren. Indien een externe 
welzijnsorganisatie bij het loket betrokken is, kunnen 
zich vragen aandienen als: richten we het loket bij die 
organisatie in en wie zorgt voor de bemensing. Het is 
lastiger een bestaande vrijwilligerscentrale een nieuw 
profiel en een andere – bijvoorbeeld meer dienstverle-
nende – functie te geven, dan vanaf nul te beginnen. 
Ook in gemeenten waar de vrijwilligers behoorlijk 
zelfstandig zijn en zeggen ‘de weg te kennen, is het 
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zinvol één vrijwilligers loket in te richten, want, volgens een 
van de loketmedewerkers, het aanbieden van capaciteit in 
deze vorm creëert ook bij die vrijwilligers vraag.

Steun van bestuur en raad

Het begint bij de visie op de functie van vrijwilligers voor 
de samenleving. Wethouders, zeker zij met onder meer 
welzijn in hun portefeuille, zien dat belang in. Dit is de 
basis voor het beleid en de bestuurlijke dekking, die door 
veel ambtenaren als een welkome steun in de rug wordt 
ervaren. Van zowel bestuur als de raad wordt een 
constructieve beoordeling van de plannen verwacht, 
evenals een motiverende houding. Er zijn wethouders die 
hun mensen oproepen zich te verplaatsen in de vrijwilliger 
en de lat hoog te leggen. Voor de risico’s die hiervan het 
gevolg kunnen zijn, nemen de betreffende wethouders de 
verantwoording.

 De investering

Het inrichten van een vrijwilligersloket is een complex 
proces dat met veel interne en externe factoren te maken 
heeft. Een kleine gemeente, die wellicht niet zo makkelijk 
mensen kan vrijmaken, kan besluiten het proces uit te 
besteden. Een projectvoorstel met offerte en tijdinschat-
ting is medebepalend voor de beslissing. Een grotere 
gemeente kan besluiten een of meerdere mensen 
gedeeltelijk of geheel vrij te maken. Een mengvorm is 
natuurlijk ook mogelijk. Indicaties voor tijd en geld zijn 
nauwelijks te geven. Onder voorzieningen kunnen zaken 
die tijdens het proces nodig waren, worden verstaan, 
zoals vergaderruimten met apparatuur, catering en 
dergelijke en de inrichting van het loket zelf. Deze kosten 
zijn meestal redelijk overzichtelijk en goed te verantwoor-
den. De kosten lopen verder op als besloten wordt om 
bijvoorbeeld een winkelpand te huren en in te richten.

Het resultaat

Tijdens het proces voorafgaand aan de opening van het 
vrijwilligersloket en in de periode direct daarna kunnen 

Autonoom functioneren

’Binnen de welzijnsorganisatie Lumens 
Groep zijn wij een van de merken. Vrijwil-
ligerspunt, centrum voor maatschappelijke 
inzet, functioneert zo autonoom mogelijk. 
We zitten op een goede zichtlocatie in het 
centrum in een drukke winkelstraat met 
veel aanloop. In de grote etalages hangen 
aantrekkelijke vrijwilligersfuncties. Wij 
fungeren als vraagbaak en vacaturebank, 
we bieden Jobcoaching en begeleiding bij 
maatschappelijke stages, ondersteuning 
van vrijwilligersorganisaties in hun 
financiële huishouding en een groot aantal 
cursussen en workshops om de deskundig-
heid van vrijwilligers te bevorderen. Onze 
Vrijwilligerspolis, waarmee we eerder waren 
dan de VNG, is inmiddels door 54 gemeen-
ten afgesloten.’ 

Cees Cuypers, financieel adviseur Vrijwilligers-
punt, c.cuypers@vrijwilligerspunteindhoven.nl
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zich regelmatig hectische situaties voordoen. Verkeerd 
begrepen of afwezige communicatie, onvermijdbare 
tegenslagen en ICT-problemen zijn enkele van de 
mogelijke oorzaken voor ergernis, vertraging en kosten-
overschrijding. Maar uiteindelijk gaat het vrijwilligersloket 
opleveren: zowel aan de zijde van de gemeente als aa n de 
zijde van de vrijwilligers(organisaties) bespaart men tijd 
en geld. Na het overwinnen van de kinderziektes zal over 
en weer een gevoel van tevredenheid heersen, dat een 
positief effect heeft op de relatie tussen gemeente en 
vrijwilliger.

De volgende inzichten kunnen helpen bij het inrichten van 
een vrijwilligersloket:
- Eén fysieke locatie;
-  Bij voorkeur buiten het gemeentehuis om de drempel 

te verlagen;
-  Het voeren van een merk om de zichtbaarheid en de 

identiteit te vergroten;
-  Dienstverlening laten aansluiten op wensen van 

vrijwilligers;
-  Duidelijke indeling: welke diensten blijven bij de 

gemeente, welke gaan naar het vrijwilligersloket;
-  Dienstverlening en communicatie multimediaal 

aanpakken;
-  Kosten besparen door gemeentelijke samenwerking en 

gebruikmaking van gemeentelijke voorzieningen;
-  Het realiseren van een autonome positie, opdat goede 

invulling kan worden gegeven aan de bemiddelende 
functie;

-  Werken aan vertrouwen tussen gemeente en 
vrijwilligerscentrale;

-  Het vrijwilligersloket niet alleen inrichten als plaats waar 
vacatures aangeboden en vervuld worden, maar tevens 
daadwerkelijke ondersteuning bieden bij het zoeken 
van informatie en het aanvragen van vergunningen en 
subsidies.

Vrijwilligers erbij betrekken

‘Onze Vrijwilligerswinkel komt voort uit een 
initiatief eind vorige eeuw van de afdeling 
Sociale Zaken om nog niet bemiddelbare 
mensen te plaatsen in een voorbereidend 
traject. Deze vacaturebank met eenvoudige 
vrijwilligersfuncties bood hen een zinvolle 
tijdsinvulling. Deze aanpak had succes en 
we lieten de organisatie uitgroeien tot hét 
informatie- en adviespunt voor alle 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Verder 
betrokken we vrijwilligers onder meer bij 
‘Ideecafé’s’ om ideeën te peilen over de 
oprichting van een vrijwilligersplatform.’ 

Ron van Zon, beleidsadviseur gemeente Capelle 
aan den IJssel, r.van.zon@capelleaandenijssel.nl
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Op weg naar regionale 
samenwerking

Ministeries en provincies zijn een warm voorstander van 
de samenwerking tussen twee of meer gemeenten. Niet 
alleen omdat hierdoor de besteding van gemeenschaps-
gelden efficiënter en effectiever kan plaatsvinden, ook 
omdat samenwerking in het voordeel werkt van zowel de 
ambtenaar als de vrijwilliger. Het versterkt de geloofwaar-
digheid van de dienstverlening en voorkomt dat op 
verschillende plaatsen hetzelfde wiel telkens opnieuw 
uitgevonden wordt. Binnen hun vakgebied kunnen 
ambtenaren kennis en meningen delen met collega’s in 
andere gemeenten en zo nieuwe inzichten verwerven.  
De oproep is: profiteer van elkaars sterkte, vul elkaar aan 
en blijf kijken naar het belang van de vrijwilligers. 

Ondersteuning

Het zal in veel gevallen niet makkelijk zijn om samenwer-
king met omliggende gemeenten op te starten, maar het 
is altijd de moeite van het onderzoeken waard. Op 
ondersteuning door de provincie en het ministerie mag 
gerekend worden. Dit kan in de vorm van begeleiding, 
openstellen van netwerken en het aanbieden van best 
practices. En er kan natuurlijk altijd contact gezocht 
worden met gemeenten die al bezig zijn met regionale 
samenwerking – gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 
volgende e-mailadressen: aknolvmaanen@regionoord-
veluwe.nl of n.t.schipper@nunspeet.nl.

Stap voor stap

De eerste stap is de belangrijkste: de intentie om te willen 
samenwerken met een andere gemeente. Als de wil er is, 
komt de weg ook. Waar in de driehoek bestuur - raad - 
ambtenaar het idee ontstaat, is minder belangrijk dan de 
onderbouwing ervan en de communicatie erover met de 
andere twee pijlers van de driehoek. Dus: wie op het idee 
komt, geeft dit handjes en voetjes (zoals met wie kunnen 
we samenwerken, op welk dossier, waarom, hoe, 

Regionaal samenwerken

’De activiteiten van vrijwilligersorganisaties 
houden niet op bij de gemeentegrenzen. 
Met zes gemeenten in de Regio Noord-
Veluwe hebben wij ons ten doel gesteld niet 
alleen vergunningen, subsidies en belastin-
gen te dereguleren, maar ook om onderling 
te harmoniseren. Op basis van specifieke 
expertise zijn we tot een logische taakverde-
ling gekomen. We zijn het eens over 
uitgangspunten en doelstellingen en 
hebben concrete maatregelen genomen. De 
Provincie staat achter onze samenwerking 
en stimuleert die met een subsidie. De 
samenleving profiteert want de vrijwilliger 
kan zich meer toeleggen op zijn activiteiten, 
ook als die de gemeentegrens overschrijden. 
Verder zoeken we binnen de samenwerking 
een schaal om effectiever en efficiënter te 
werken. Schaalvergroting gaat vaak 
gepaard met vervreemding. Hebben we hier 
geen last van! Wij blijven dicht bij de burger. 
De integraliteit werkt. Afdelingen die 
voorheen niet of nauwelijks samenwerkten, 
doen dat nu wel.’ 

Nico Schipper, wethouder gemeente Nunspeet, 
n.t.schipper@nunspeet.nl
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wanneer, reactie op dit idee, volgende stap etc) en brengt 
het via de daarvoor bedoelde kanalen onder de aandacht 
van de anderen.

De tweede stap is het werkveld van de beoogde samen-
werking bepalen. Gaat het alleen om het aanpassen van 
het subsidiebeleid aan de wensen van de vrijwilligersor-
ganisaties? Het afschaffen of vereenvoudigen van 
vergunningen? Het inrichten van een regionaal vrijwil-
ligersloket? De lat kan hoger gelegd worden door er 
tevens belastingen bij te betrekken en door alle dossier-
ontwikkelingen onderling te harmoniseren.

Vervolgens is het zinvol om regionale bijeenkomsten te 
organiseren met burgers, het maatschappelijk midden-
veld en bestuurlijke en ambtelijke afvaardigingen. Het 
doel is om een eerste inventarisatie te verkrijgen van de 
knelpunten en wensen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
aanwezigen met een stemkastje te laten reageren op 
keuzemogelijkheden.

De indicatieve inventarisatie wordt door een werkgroep 
vertaald naar een eerste plan van aanpak. Op basis 
hiervan worden vrijwilligersorganisaties via een enquête 
gevraagd naar de specifieke knelpunten en wensen. Het 
resultaat van deze enquête kan aangemerkt worden als 
0-meting.

Analyse van het resultaat leidt tot vaststelling van de grote 
klachten en de ‘quick wins’. Voor de drie dossiers 
subsidies, vergunningen en belastingen worden 
werkgroepen samengesteld met specialisten van de 
deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd wordt een 
regionale Taskforce ingesteld waarin de portefeuillehou-
ders zitting hebben. De werkgroepen bekijken de 
klachten, formuleren doelstellingen en leggen oplossings-
richtingen voor aan de Taskforce.
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Het is de kunst om de werkgroepen te stimuleren zich in 
de vrijwilliger te verplaatsen en te durven dromen.

Draagvlag creëren

Vrijwilligers kunnen betrokken worden bij de eerste 
inventarisatie van de zaken waar ze tegenaan lopen en, als 
vervolg hierop, bij het aanscherpen van de knelpunten en 
wensen. Voor een effectieve voortgang van het proces 
wordt geadviseerd de vrijwilligers regelmatig te informe-
ren en feedback te vragen. Dit bevordert niet altijd de 
snelheid van het proces, maar draagt wel bij aan de 
kwaliteit van het proces en de oplossingen en het nut van 
de regionale samenwerking.

Hobbels en weerstanden

Regionale samenwerking kan inhouden dat een deel van 
de eigen autonomie opgaat in de regionale dynamiek. De 
een gaat er soepel mee om, de ander heeft er moeite mee. 
Het gaat om het inzicht dat het individuele belang ten 
dienste staat van het collectieve belang. Hier ligt een taak 
voor bestuur en raad. Wanneer gemeenten gaan 
samenwerken, wordt op een bepaald moment duidelijk 
dat ontwikkelingen zich in verschillende tempo’s kunnen 
afspelen. Het is lastig, zo niet ondoenlijk, om deze te 
synchroniseren. Misschien moet dat ook niet. Vaak is het 
beter dat de groep even inhoudt opdat een achterblijver 
weer kan inhaken. Het kost wellicht wat tijd maar het 
houdt iedereen betrokken.

Dekking van bestuur en raad

Van bestuur en raad wordt verwacht dat zij bestuurlijke 
dekking geven, de ambtenaren motiveren en hen de 
ruimte geven. De portefeuillehouders stemmen onderling 
af en beoordelen de voorstellen. Ze nemen de gemeente-
raad mee in het proces en zijn zich permanent bewust van 
de democratische legitimiteit.

Durven dromen

’Veel ambtenaren vinden het niet makkelijk 
om zich te verplaatsen in vrijwilligers en 
vanuit hun beleving naar de regels te kijken. 
In het overleg voor welzijnsportefeuillehou-
ders is het mijn taak om mensen bij te 
praten en te stimuleren, om collega’s ook 
op dit spoor te krijgen en te houden om 
samen bestuurlijk lef te tonen. Ik zeg: laten 
we ambitie tonen, laten we de lat hoog 
leggen en laten we eerst dromen, dan 
komen we vanzelf de hobbels tegen. Als je 
met elkaar droomt en samenwerkt heb je 
samen ook de power om die hobbels te 
nemen.’ 

Nico Schipper, wethouder gemeente Nunspeet, 
n.t.schipper@nunspeet.nl

44



Het mag wat kosten

Bij regionale samenwerking kan besloten worden om alle 
werkzaamheden ‘in huis’ uit te voeren. Immers, voor elk 
deelgebied is een van de gemeenten vast in staat een 
specialist te leveren. In deze opzet kost de voorbereiding 
van de regionale samenwerking voornamelijk tijd – op 
enkele kostenposten na, zoals voor de verkennende 
bijeenkomst. Het gaat om tijd van de Taskforce en de 
werkgroepen en de tijd die werd besteed aan vergaderin-
gen. Er kan ook besloten worden het gehele proces of een 
deel door een externe adviseur of manager te laten 
uitvoeren. Bij regionale samenwerking verdient het 
aanbeveling tijdig met de provincie te overleggen met het 
oog op subsidie.

Want het levert op

Een succesvolle regionale samenwerking bespaart 
vrijwilligers en gemeenten tijd en geld. De vrijwilligers 
kunnen zich meer toeleggen op hun activiteiten en zullen 
zich meer tevreden tonen over de dienstverlening van de 
gemeente. Door het integrale karakter van de interge-
meentelijke samenwerking kunnen afdelingen, die 
voorheen niet of nauwelijks samenwerkten, dit nu wel 
gaan doen. Een eyeopener voor de betrokken ambtena-
ren. Het zal blijken dat ze elkaar nodig hebben en elkaar 
graag helpen.

Structuur neerzetten

‘Soms hoor je dat het vrijwilligerswerk 
afneemt. Die mening bestrijd ik. De manier 
waarop ze actief zijn, ja, die verandert. Nu 
zeggen ze: ik wil vier jaar voorzitter van deze 
vereniging zijn en daarna mag een ander 
het overnemen. Of ze gaan met de zaak – 
via Stichting Present – een dag een project 
doen. Zoals wij laatst. Met het college 
hebben we een woning schoongemaakt. De 
burgemeester was in de weer met de stereo, 
deze wethouder heeft de plee gesopt. Mijn 
achtergrond is de zorg. Daar heb ik gezien 
dat de professionals de puntjes op de i 
zetten en dat van de rest veel door vrijwil-
ligers gedaan wordt. Zonder vrijwilligers 
gebeurt er niets in de stad. Ze brengen 
sociale processen in beweging en houden 
die gaande. Veel collega-wethouders in het 
sociale domein hebben de vrijwilligers goed 
op het vizier. Het gaat erom zicht te krijgen 
op wat ze doen om vervolgens een structuur 
neer te zetten waardoor ze kunnen doen 
wat ze willen doen. Hou ze dus in het vizier 
en faciliteer ze! In Eindhoven werkt dit 
prima via het Vrijwilligerspunt dat door 
gemeente en welzijnsorganisatie Lumens 
samen is opgezet.’ 

Hans Martin Don, wethouder gemeente 
Eindhoven, h.don@eindhoven.nl
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Bijlage  
Hulp bij beleid en uitvoering

In 2009 vonden workshops plaats met ambtenaren 
van onder meer de gemeenten Arnhem, Capelle aan 
den IJssel, Dantumadiel, Eindhoven, Haarlemmermeer, 
Hardenberg, Menaldumadeel, Oost-Gelre, Regio 
Noord-Veluwe, Utrecht, Winterswijk, Woerden en 
Zoetermeer. Deregulering ten behoeve van de 
vrijwilligers was het thema. Dit werd uitgewerkt naar 
de dossiers vergunningen, subsidies, vrijwilligers loket 
en regionale samenwerking. De hoofdstukken in dit 
boekje geven daarover meer informatie. Tijdens de 
sessies werden belemmerende factoren (‘hobbels’) 
gesignaleerd, mogelijke maatregelen en succesfacto-
ren. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren 
en uitvoeren van het beleid. Een puntsgewijs overzicht.

Inventariseer de hobbels

Welke factoren kunnen de inhoudelijke voortgang van 
de lastenverlichting belemmeren? De deelnemers aan 
de workshops noemden de volgende:
- Gebrek aan bestuurlijk en ambtelijk commitment;
- Tijdsdruk; 
- Gebrek aan capaciteit;

-  Gebrek aan middelen, zeker tijdens een (financiële) 
crisis;

-  Moeilijke inpassing met andere projecten; 
-  Moeilijke samenwerking met gemeentelijke 

welzijnsorganisatie;
-  Verantwoordelijkheid voor vrijwilligers die bij 

verschillende wethouders ligt;
-  Verschillen in ambitieniveaus (gemeente – vrijwil-

ligers, gemeente – welzijnsorganisatie, afdelingen 
binnen de gemeente, gemeenten binnen een 
samenwerkingsverband);

-  Met name juristen focussen nogal eens op bestaans-
recht/ beleidsdoel van regelgeving: de oude situatie 
wordt op deze wijze in stand gehouden

-  Gesignaleerd werd dat juristen vaak focussen op het 
bestaansrecht van de regels en minder aandacht 
hebben voor het vereenvoudigen van de regels of 
het klantproces;

-  Verschillen tussen samenwerkende gemeenten 
bemoeilijkt deregulering en harmonisering;

-  Het verbinden van verschillende afdelingen in 
gemeenten zoals Welzijn, Vergunningen en 
Handhaving;

-  Subsidies spelen niet altijd voldoende in op de 
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actualiteit;
-  Incidenten kunnen angst aanwakkeren, de regelgeving 

aanscherpen en de vereenvoudiging van de regels 
blokkeren.

En overwin ze

De oplossingsgerichte discussies van de workshopdeel-
nemers over de hobbels resulteerden in de volgende 
maatregelen om die hobbels te overwinnen:

-  E-mail en telefoon uitzetten (of bericht ‘vandaag 
afwezig’);

-  Jezelf houden aan de afspraken: je koos ervoor om 
lastenverlichting voor vrijwilligers te realiseren, dat 
moet je dus ook doen;

-  Ambtelijk management en collega’s laten weten dat je 
een bepaalde opdracht uit gaat voeren en niet of 
nauwelijks beschikbaar bent voor andere zaken;

-  Al voor de bezuinigingsronde aan bestuurders duidelijk 
maken dat budget en capaciteit voor vrijwilligers 
noodzakelijk zijn: juist in een financieel mindere tijd zijn 
vrijwilligers extra hard nodig;

- Benadrukken dat aandachtspunten verschuiven;
- Draagvlak bij gemeenteraad en college creëren;
-  Gezamenlijkheid creëren: toon het college dat het goed 

is om te ‘scoren’, dat lastenverlichting voor vrijwilligers 
daadwerkelijk iets oplevert;

- Voorkom frustratie;
-  Maak goede afspraken met de interne auditor of de 

accountant;
-  Verbeter de afstemming tussen afdelingen: bij start van 

het project al afspraken maken over het elkaar op de 
hoogte houden (en dat ook na afloop van het project 
blijven doen);

-  Laat collega’s zien wat de mogelijkheden voor 
deregulering zijn: goede voorbeelden doen volgen;

-  Vergaande deregulering kan veel tijd kosten. Bereid je 
voor op een mogelijk lange doorlooptijd of richt je in 
eerste instantie op de quick wins;

-  Communiceer helder over wie waar mee bezig is, zodat 
verschillende afdelingen elkaar kunnen ondersteunen 
als zij met hetzelfde onderwerp bezig zijn;

Specifiek inventariseren

‘We organiseerden een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld en de vragerskant, gemeente-
raadsleden en ambtenaren uit de gehele 
regio. Met stemkastjes kozen zij een top-3 
met prioriteiten voor de regionale sociale 
agenda. Op nummer twee stond het 
opheffen van belemmerende regels voor 
vrijwilligerswerk. Vervolgens hielden we een 
enquête onder de vrijwilligersorganisaties 
in de zes gemeenten om de specifieke 
knelpunten te ontdekken. Drie regionale 
werkgroepen werkten oplossingsrichtingen 
uit en legden die voor aan de regionale 
Taskforce. Deze besprak de voorstellen en 
legde die voor aan de portefeuillehouders 
welzijn. Vervolgens gaan de voorstellen 
naar de zes gemeentebesturen.’ 

Alma Knol, bestuurlijk juridisch beleidsmede-
werker Regio Noord-Veluwe, aknolvmaanen@
regionoordveluwe.nl
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Duaal aanpakken

‘Opvallend was hoe de raad op gegeven 
moment het heft in eigen handen nam. Op 
basis van de inventarisatie hadden we de 
startnotitie geschreven en aan het college 
aangeboden. Die legde de notitie voor aan 
de raad en die ging ermee aan de slag. Ze 
zeiden: wij doen het, laat het maar aan ons 
over, het college hoeft niets te doen. 
Bovendien hebben de raadsleden waar 
mogelijk vrijwilligers ingeschakeld. Laat de 
duale aanpak zijn werk doen, dat werkt 
perfect. Het resultaat in Haaren is een 
subsidiebeleid dat gemeente en vrijwilligers 
veel tijd en geld gaat besparen. Maar of je 
het nu klassiek of duaal aanpakt: je moet 
niet te ongeduldig zijn.’ 

Marcèl van Dalen, consultant en projectmanager 
van Symbision Overheid, Amersfoort,  
m.dalen10@chello.nl
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-  Werk samen met vrijwilligers(organisaties) zodat 
draagvlak ontstaat voor oplossingsrichtingen;

-  Accepteer dat er af en toe een subsidie niet optimaal 
wordt ingezet en zet dit af tegen de reductie in 
administratieve lasten voor vrijwilligers en de reductie 
in uitvoeringskosten voor de eigen organisatie;

-  Laat zien waar je mee bezig bent, betrek mensen erbij, 
spreek met elkaar.

Succes

Er is een aantal factoren geformuleerd die essentieel zijn 
voor de succesvolle voorbereiding en implementatie van 
het vrijwilligersvriendelijke beleid.

De ambtelijk trekker
De voortgang rond het realiseren van lastenvermindering 
voor vrijwilligers valt of staat bij een goede ambtelijk 
trekker.
-  Benodigde competenties: lef, bruggenbouwer, 

bestuurlijk sensitief, procesgericht, outcome boven 
output, kunnen schakelen tussen proces en inhoud, 
opzoeken samenwerking;

-  Competenties die voortgang belemmeren: focus op de 
inhoud, denken in problemen, angst, taakgericht, 
output boven outcome, individuele aanpak. 

Betrek het bestuur
Zonder een bestuurder (in grote steden een directeur) 
krijgt de ambtenaar maatregelen met merkbaar resultaat 
niet voor elkaar.
-  Deze betrokkenheid kan de bestuurder op verschillende 

manieren uiten: besluitvorming forceren, noodzaak 
voor verandering bedrukken, vervullen van voorbeeld-
functie, belonen van goed gedrag, capaciteit en 
middelen vrij maken etc.

Betrek de vrijwilliger
Zonder de betrokkenheid van de vrijwilliger worden 
oplossingen gerealiseerd die niet aansluiten bij de 
problemen van de vrijwilliger.
-  Veel gemeenten realiseren oplossingen die de 

organisatie zelf als last ervaart. Deze oplossingen 

Draagvlak creëren

‘Betrek ambtenaren vrijwilligers zo vroeg 
mogelijk in het proces. Door intern van 
begin af aan te informeren en te motiveren. 
Bij voorkeur via 1-op-1 communicatie. Dat 
overtuigt en creëert draagvlak. In een grote 
gemeente lukt dat nooit in je eentje, dat doe 
je via sleutelfiguren, projectgroepen, 
netwerken, overleggen en klankbordgroe-
pen. Een vraag was: waarom doe je dit op 
deze manier? Als je niet kunt uitleggen wat 
je doet en waarom, moet je afvragen of het 
goed is wat je doet. Richting vrijwilligers 
dachten we te weten wat zij wilden weten 
over de nieuwe, vereenvoudigde ASV. Die 
informatie hebben we op internet gezet.  
Uit feedback bleek dat het teveel was. Op 
zoveel informatie zitten we niet te wachten, 
zeiden ze. Dat hebben we dus geleerd.’ 

Rien Kooij, financieel beleidsadviseur,  
gemeente Utrecht, r.kooij@utrecht.nl
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sluiten niet aan bij de wensen van de vrijwilliger en 
hebben daardoor ook geen merkbaar resultaat. 

Samenwerking bestuur-management-beleid-uitvoering 
Zonder de mix van deze aspecten worden echte 
oplossingen niet gerealiseerd. 
-  Elke laag in de gemeente heeft een rol bij het 

realiseren van maatregelen. Het is belangrijk om het 
gezamenlijk te benadrukken.

Benut de ervaring van anderen
Om maatregelen te kunnen realiseren is het uitwisse-
len van ervaringen een belangrijke randvoorwaarde.
-  Gemeenten moeten loskomen van het idee dat zij 

uniek zijn. Veel gemeenten denken dat het overne-
men van een innovatie niet mogelijk is vanwege de 
afwijkende lokale situatie. Door gemeenten met 
elkaar in gesprek te laten gaan wordt deze misvat-
ting weggenomen.

Natuurlijk kunnen gemeenten makkelijk gebruikmaken 
van elkaars beleidsplannen, verordeningen en andere 
succesrecepten. Er zijn veel goede voorbeelden, maar 
deze zijn niet altijd bekend bij gemeenten. Voorbeelden 
moeten concreet aangereikt worden, niet alleen op 
papier of op een USB-stick, maar bij voorkeur altijd 
met een mondelinge toelichting.

De meest effectieve methode om gerichte vragen 
stellen over een beleidsplan, een subsidieverordening 
en andere relevante zaken, is om direct contact te 
leggen met de betreffende gemeente. Onder elke 
uitspraak in dit boekje staan naam en e-mailadres als 
uitdrukkelijke uitnodiging om rechtstreeks met elkaar 
in dialoog te gaan. 

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de 
kennis en ondersteuning van MOVISIE, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Duurzame energiebron

’Gemeenten zouden zich meer kunnen 
realiseren dat zij met al hun vrijwilligers  
op een kostbare schat zitten, een enorme 
energiebron die duurzamer is dan een 
gasbel. Als die schat op de juiste wijze wordt 
gekoesterd, dan zal deze bron onuitputtelijk 
zijn. Wij vinden dat het werk en de organi-
saties van vrijwilligers niet als kostenpost 
beschouwd moeten worden, maar als een 
investering met een groot rendement.’ 

Els Berman, secretaris Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk, e.berman@nov.nl
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Links

www.minbzk.nl/aanpaktop10

www.minderregelsmeerservice.nl

www.vng.nl

www.vrijwilligerswerk.nl

www.regeldruk.nl
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Gemeenten

Alma Knol, bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker 
Regio Noord-Veluwe,  
aknolvmaanen@regionoordveluwe.nl

Nico Schipper, wethouder gemeente Nunspeet, 
n.t.schipper@nunspeet.nl

Michael Jaliens, wethouder gemeente Capelle aan den 
IJssel en lid van de Lions Club,  
m.g.jaliens@capelleaandenijssel.nl

Ron van Zon, beleidsadviseur gemeente Capelle aan 
den IJssel, r.van.zon@capelleaandenijssel.nl

Mw. G. van Delft-Jaasma, burgemeester gemeente 
Menaldumadeel g.v.delft@menaldumadeel.nl

Doetie Wiersma, juridisch medewerker gemeente 
Menaldumadeel, d.wiersma@menaldumadeel.nl 

Barth van Eeten, wethouder gemeente Arnhem,  
Barth.van.Eeten@arnhem.nl 

Ben Robben, sectorhoofd handhaving en vergunnin-
gen gemeente Arnhem, Ben.Robben@arnhem.nl

Berdie de Ruiter, teamleider front office gemeente 
Arnhem, Berdie.de.Ruiter@arnhem.nl

Marcèl van Dalen, consultant en projectmanager van 
Symbision Overheid, Amersfoort,  
m.dalen10@chello.nl, www.symbision.nl

Carine Blom, wethouder gemeente Haaren,  
c.blom@haaren.nl 

Piet van der Sluijs, wethouder gemeente Utrecht,  
p.van.der.sluijs@utrecht.nl 

Rien Kooij, financieel beleidsadviseur, gemeente 
Utrecht, r.kooij@utrecht.nl 

Titia Cnossen, wethouder gemeente Woerden, 
cnossen.t@woerden.nl

Pepijn van de Burgt, beleidsmedewerker onderwijs en 
welzijn gemeente Woerden, burgt.p@woerden.nl

Cees Cuypers, financieel adviseur Vrijwilligerspunt,  
c.cuypers@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Hans Martin Don, wethouder gemeente Eindhoven, 
h.don@eindhoven.nl

NOV

Els Berman, secretaris Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk, e.berman@nov.nl

Vrijwilligers(organisaties)

Jacq Ebus, penningmeester Stichting Viering Nationale 
Feest- en Gedenkdagen, Arnhem, jafebus@freeler.nl

Harma van de Brake, hoofd afdeling activiteiten en 
voorzitter vrijwilligerscommissie GGZ Meerkanten 
Ermelo, hbrake@meerkanten.nl

Frans van den Bos, Ondernemers Vereniging 
Binnenstad Harderwijk, fvandenbos@home.nl

Gerhard Deetman, voorzitter Evenementencommissie 
Oostendorp, genddeetman@hetnet.nl

Ronald van der Beek, secretaris voetbalvereniging DVS 
’33 Ermelo, secretaris Molenstichting,  
r.vdbeek@upcmail.nl

Hendrie E. van Beek, algemeen adjunct Stichting 
Binnensport Putten, hevanbeek@kpnplanet.nl 

Renske Smit, beheerder scoutcentrum Rotterdam, 
info@scoutcentrumrotterdam.nl

Antoon van Dartel, voorzitter scoutinggroep 
Eindhoven, antoon@awthuis.nl

Tineke Mosselman, vrijwilliger bibliotheek 
Nieuwerkerk, tmosselm@xs4all.nl

Contactgegevens geïnterviewden
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Deze uitgave maakt onderdeel uit van de Top 10 van knelpunten volgens de burger:
1. Snel en zeker. Inzicht in wacht- en doorlooptijden

2. Vereenvoudigde aanvraag en verantwoording inkomensondersteuning. Oplossingen voor bijstandsaanvragen

3. Één keer je gegevens verstrekken. Alle inkomensafhankelijke regelingen op één persoonlijke internetpagina

4. Makkelijk een reisdocument verkrijgen. Aanvraag bij willekeurig gemeentehuis

5. Minder vergunningen. Direct aan de slag

6. Begrijpelijke taal. Vereenvoudiging diverse formulieren

7. Meer vertrouwen. Meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid

8. Een luisterend oor. Over het inzetten van mediationvaardigheden

9. Passie onder (regel)druk. Over vrijwilligerswerk en regeldruk

10. Kwaliteit voorop. Minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening

Al gepubliceerd:

 Passie onder Een luisterend oor Vereenvoudigde     Vertrouwen Verbetert Snel en Zeker

 (regel)druk  aanvraag

Praktische handreiking  
Aanpakken van administratieve lasten

Aan de slag voor vrijwilligers

    Bijstand van  Prettig contact Aan de slag voor

veelvoud naar eenvoud met de overheid vrijwilligers

Deze uitgaven zijn gratis te bestellen 
per mail: real@minbzk.nl

Colofon

Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering  
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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en adviesbureau op het gebied van overheid, zorg, innovatie en ICT in Den Haag
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BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, 
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