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Wat doen we? 



Op zoek naar een begeleidingsmodel voor vrijwilligers met 
een (maatschappelijk) kwetsbaar profiel

Werk maken van een inclusieve en diverse 
vrijwilligerswerking



Agenda

• Een inkijk in drie jaar participatief actieonderzoek

• Co-creatieproces: Van uitdaging naar actieplan

• Uitgangspunten en kaders: Eigenaarschap als centrale focus

• Toolkit en website: Een korte introductie

• Vragen en feedback



Procesbeschrijving



Een inkijk in 3 jaar PWO IncluVol

Verkenningsfase:
• Diepte-interviews met 21 vrijwilligersverantwoordelijken
• Komen tot 37 kwesties of uitdagingen
• Diepte-interviews met 6 vrijwilligers

Co-creatiefase:
• 3 organisaties (vrijwilligersverantwoordelijken en vrijwilligers)
• Eigenaarschap als focus

Valorisatiefase:
• Toolkit: www.wijvrijwilligers.ucll.be
• Navorming en dienstverlening 

Lerend netwerk en stuurgroep: feedback en bijsturing in elke fase



Verkenningsfase: Diepte-interviews met 

vrijwilligers-verantwoordelijken

Een top 3 uit 37 (!) uitdagingen:

• Als kwetsbaarheden botsen: een mix aan vrijwilligers

• De (on)misbare vrijwilliger – taakbepaling en 
procesbegeleiding als je als vrijwilliger niet op elk moment 
hetzelfde kan/nodig hebt

• Als je vrijwilligerswerk de enige plek is... waar je iets voor 
een ander mag doen/betekenen



Verkenningsfase: Diepte-interviews met 

vrijwilligers
• Groeiproces, ambities in/met het vrijwilligerswerk (ook naar betaalde tewerkstelling)

• Participatie: wens om vorm te geven, mee te denken en geïnformeerd te worden. 
Ook bij de doeners (en dat wordt niet altijd beseft)!

• Moeilijk om wensen en noden bespreekbaar te maken

• Bespreken van conflicten of noden in de begeleiding

• Bespreken van een nood aan participatie, informatie of betrokkenheid

• Zeker ook wat betreft een verlangen naar betaald werk.



Spanningsveld: vrijwilliger zijn maar een 
verlangen hebben naar betaald werk.

"Ik zou nog willen meedraaien in de maatschappij echt. En 
dit stukje, is zo een klein stukje dat ik zo af en toe kan mee 

snoepen…

Maar voor de rest zijn er geen stappen in een verdere richting. 
Daar ben ik al wel een tijdje over aan het denken... Wat kan ik 

nog doen? Waar kan ik nog terecht?

Maar hier kunt ge u permitteren... Als ge stress hebt, kunt ge effe 
een time-out vragen."



De participatiewens leeft ook bij de doeners

"Dat geeft het gevoel van: “Doe wat je moet doen en jij wordt niet betrokken in…”. 
Of “Wij beslissen dat hier”, of “Je hoeft de reden niet te weten”.... 

Maar wat ik zelf belangrijk vind als vrijwilliger - ook al doe ik praktische dingen - is 
dat ik zo weet van wat de richtingen zijn, wat is men nog van plan is."



• Moeilijk om wensen en noden te bespreken

Interviewer: "Zou het mogelijk zijn voor jou om dat is op 
een rustige moment, niet in the moment zelf te zeggen aan 

Caroline?"

Vrijwilliger: "Goh… Nee.

Dat doe ik niet. Dat zijn dingen die ik moeilijk kan."



Co-creatiefase: 3 trajecten

3 organisaties:
• De Wissel vzw - Molenmoes

• BX Represent

• Natuurpunt



Co-creatie in 3 fasen:

1. Samen een uitdaging formuleren

2. Kijken door een nieuwe bril 
(eigenaarschap)

3. Verandering uitvoerbaar maken: 
doel en acties bepalen



1. Samen een uitdaging formuleren



1. Samen een uitdaging formuleren

Startvraag kneden en herformuleren met vrijwilligers

Twee contraproductieve reflexen:

• Verantwoordelijke formuleert de uitdaging alleen

• Gaat snel over tot actie of oplossingen (al dan niet samen met de groep vrijwilligers)



2. Kijken door een nieuwe bril

• Burgerschap

• Actorschap 

• Eigenaarschap

• Maatschappelijke kwetsbaarheid

• Inclusie 



Eigenaarschap: WAT?  

Eigenaarschap gaat om het gevoel iets te bezitten.
Het gevoel: "het is van mij" (Pierce et al., 2001)

- Kan gaan over een ding, over een idee, over iets dat je 
gemaakt hebt.

- Het kan ook gaan over jouw vrijwilligerswerk, jouw 
team, jouw organisatie.
Je beschouwt het vrijwilligerswerk, het team, de 
organisatie dan als een deel van jezelf.



Eigenaarschap: WAT?

Als je vrijwilligerswerk een deel van jezelf is (van jou is):

(1) het geeft een gevoel van controle en 
verantwoordelijkheid. Je wil ermee aan de slag gaan, je kan 
het verkennen en veranderen. Een mooi resultaat maakt je blij en 
tevreden. Als het niet goed loopt, dan zit je daarmee in én wil je 
het verbeteren.

(2) het zegt iets over wie je bent. Als iemand je vraagt wie je 
bent, dan vermeld je zeker ook het vrijwilligerswerk.

(3) het creëert een thuis en een plaats voor je. Het laat toe om te 
verbinden en je gerust te voelen.



Kijken door een nieuwe bril: HOE? 

Aanpak:
• Zelfscan vanuit "eigenaarschap"
• Doelstelling: hoe beantwoorden we de uitdaging vanuit 

de bril van eigenaarschap?
• Acties: concrete acties om eigenaarschap te 

ondersteunen.



Eigenaarschap: WAAROM? 
1.Voor elke vrijwilliger:

• Je thuis voelen in de organisatie

• Je gedragen en gehoord voelen

• Verantwoordelijkheid mogen nemen en controle ervaren

2.Voor elke vrijwilligerswerking:

• Mensen nemen verantwoordelijkheid op 

• Diversiteit wordt zichtbaar en bespreekbaar

• Meer maatwerk wordt mogelijk

• Ergernissen krijgen minder kans om te groeien 



3.Voor vrijwilligers in een 
(maatschappelijk) kwetsbare positie

• Vrijwilligerswerk als veilige haven

• Wederkerigheid, verantwoordelijkheid en 
controle mogen ervaren

• Vrijwilligerswerk als belangrijk aspect 
van de identiteit

• Het moeilijker durven bespreken van 
noden of frustraties



Teveel eigenaarschap?

• Teveel verantwoordelijkheid en controle bij één persoon (of kleine 
groep) kan een valkuil zijn
▪ Belastend voor deze vrijwilliger(s)

▪ In de weg van het eigenaarschap van anderen

▪ Niet in lijn met de missie van de organisatie (of maar een stukje ervan)

▪ Conflicten zijn vaak fel als het (gevoel van) eigenaarschap groot is.

• Concept "eigenaarschap" kan zaken bespreekbaar maken 

• Zoektocht naar een "gedeeld eigenaarschap"



Co-creatie in 3 fasen:

1. Samen een uitdaging formuleren

2. Kijken door een nieuwe bril 
(eigenaarschap)

3. Verandering uitvoerbaar 
maken: doel en acties 
bepalen



• Gezamenlijke prioriteiten en actieplan
• ‘Overtuigende elementen voor een pitch’
• Trekker(s) aanwijzen

3. Verandering uitvoerbaar maken. 
Doel en acties.



Toolkit en website 
www.wijvrijwilligers.ucll.be

Werk maken van een inclusieve en diverse vrijwilligerswerking door:

• Handleiding voor het kneden, bespreken en herformuleren 
van de uitdagingen, doelstellingen en acties SAMEN met 
vrijwilligers

• Zelfscan om vanuit het concept eigenaarschap naar de 
eigen organisatie te kijken en uitdagingen aan te pakken

• Acties (tips en ideeën) voor vrijwilligerswerkingen die inclusiever 
en diverser willen worden



1. Handleiding voor het opzetten van een co-
creatieproces

Inclusief drie belangrijke 
aandachtspunten:

▪ Breng de diversiteit die er is in je organisatie 
binnen in je proces

▪ Draag zorg voor democratische groepsprocessen

▪ Maak tijd voor een gezamenlijk gedragen doel



2. Zelfscan vanuit eigenaarschap

• PDF met zelfscanvragen 

• Vragen kiezen die uitdagen

• Bijvoorbeeld:

▪ Welke concrete mogelijkheden creëert de organisatie voor het versterken van het 
eigenaarschap van vrijwilligers?

▪ Wat weerhoudt je soms om teveel eigenaarschap aan vrijwilligers te geven?

▪ Hoe gaat de vrijwilligerswerking om met een samenwerking die fout loopt/dreigt af te 
knappen?



3. Acties 

• Op het niveau van de organisatie

Betrek je vrijwilligers bij belangrijke veranderingen in je organisatie 
en bij je missie en werkwijze.

• Op het niveau van de vrijwilligersondersteuner

Geef vrijwilligers ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen maar 
laat ook de ruimte laten om (even) los te laten en "misbaar te zijn"

• En op het niveau van de vrijwilligersgroep

Betrek de vrijwilligers in het inclusief verhaal. Maak het ‘iedereen-
welkom-principe’ een waarde en een element van de groepsidentiteit. 
Verken waar, hoe en of vrijwilligers deze zorg mee willen opnemen.





Tot Slot: Een toolkit voor een inclusieve en 
diverse vrijwilligerswerking?

• Geen "deliveroo" van oplossingen

• Eerder een maaltijdbox vol ingrediënten én 
verschillende recepten... Om samen aan 
het kokerellen te gaan.



Goesting in meer?

• De toolkit: www.wijvrijwilligers.ucll.be

• https://research-expertise.ucll.be/nl/inclusive-society

• saskia.debruyn@ucll.be

• Illustraties: @eva.lynen

• Zin om samen met je vrijwilligers aan de slag te gaan:

Coachingstraject voor organisaties in april en mei 2023

http://www.wijvrijwilligers.ucll.be
https://research-expertise.ucll.be/nl/inclusive-society
mailto:saskia.debruyn@ucll.be


Vragen en feedback?


