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Zo werkt veranderen met vrijwilligers
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De weerbarstigheid van veranderen
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Vereniging op survival
Reisgenoten veranderproces

achterban

ontwerper

besluitnemer
consequentie

-drager

afzender
probleem-
hebbers
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...is afhankelijk van type vrijwilligersorganisatie:
§ Landelijke vrijwilligersorganisaties (hybride of puur vrijwillig)
§ Lokale vrijwilligersorganisaties (vaak puur vrijwillig, soms hybride)
§ Zorg- en welzijnsorganisaties (vaak in de kern beroepsmatig)

...en wat kan er anders zijn?
§Binding (sterker én zwakker) 
§Verhouding tot primaire proces (zeer uiteenlopend)
§ Tempo (zowel haasthebbers als tijdhebbers)

Is veranderen met vrijwilligers anders?
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DNA van de organisatie

Wat is het ‘gedeelde’ binnen jullie organisatie en 
welke kenmerken en bijwerkingen heeft dat als het 
gaat om ‘bewegen’?
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Vrijwilligers vs Professionals
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Vrijwilligers én Beroepskrachten

Vrijwilligers zijn bijna altijd ook 
deskundig en toegerust

Beroepskrachten zijn bijna altijd 
ook betrokken en bevlogen
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Waarom werken met vrijwilligers?

Ideologisch: wij geloven in de meerwaarde van vrijwilligers, wij 
zijn een betere organisatie omdat we met vrijwilligers werken

+
Inhoudelijk: vrijwilligers hebben specifieke kennis en ervaring, zij 
voegen iets toe dat we nog niet voldoende in huis hebben

+
Instrumenteel: zonder vrijwilligers krijgen we het niet voor elkaar, 
met vrijwilligers kunnen we meer doen met weinig geld
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Het start met de bedoeling
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Het start met de bedoeling
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Waarderend organiseren
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Twee verschillende kijkrichtingen

Manier 1: probleem oplossen

Verleden Nu Toekomst

à Wat zijn de oorzaken dat er nu iets niet goed is en hoe we 
kunnen we die oorzaken wegnemen, zodat het in de toekomst 
beter gaat?

Manier 2: waarderend onderzoeken/veranderen

Verleden Nu Toekomst

à Wat is de gewenste toekomst, welke elementen van die 
gewenste toekomst zijn nu al aanwezig en hoe kunnen die 
versterkt worden?
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Alles wat aandacht krijgt 
groeit
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Organisaties bewegen 
zich naar de stip op de 

horizon
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Twee manieren van kijken

Probleemoplossend
Knelpunten
Selectie van deelnemers
Probleemdiagnose
Oorzaken en consequenties
Kwantitatieve analyse
Door buitenstaanders
Feedback naar beslissers
Best mogelijke oplossing voor het 
probleem

Waarderend 
Kansen en mogelijkheden
Zo breed mogelijke groep

Ontdekken kracht organisatie
De organisatie op haar best

Verhalen vertellen
Door organisatieleden

Breed delen best practices
Ontwerp om de gewenste toekomst 

waar te maken
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Waarderen wat er is
Wat hebben we?

Samen vormgeven 
gewenste situatie

Hoe kan het eruit zien?

Verbeelden gewenste 
toekomst

Wat is mogelijk?

Nieuwe situatie 
realiseren

Hoe doen we het?

Positief onderwerp

Waarderend organiseren
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Waarderende vragen

Verleden
Terugkijkend op je ‘werkleven’: wanneer was je erg trots op het 
resultaat/goed in je rol? Vertel eens: wat was er inspirerend, 
mooi, prettig aan? 

Heden
Wat heb je geleerd in je (vrijwilligers)werk wat je nu nog elke dag 
toepast? Hoe heeft dat invloed op de manier waarop je nu je 
werk doet/samenwerkt/communiceert…?

Toekomst
Stel je het jaar 2024 voor: jouw organisatie krijgt een prijs voor de 
beste vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen. Wat is er gebeurd 
dat jullie die prijs hebben gewonnen?
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Narratieve insteek

Neem elkaar mee naar een concreet moment 
tijdens je werk waarbij je voelde:

‘Ja, hiermee doe en laat ik precies het juiste 
voor deze persoon in zijn/haar laatste 

levensfase...’
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Het in 2024 en in jouw stad ervaren inwoners geen enkel 
probleem op het gebied van palliatieve en terminale 

zorg en werken formele en informele zorg op een 
perfecte manier samen om dat voor elkaar te krijgen... 

Hoe ziet dat er dan uit? 

• Wat hebben we behouden van hoe we het nu doen? 
• Waar zijn we mee gestopt?
• Wat zijn we nieuw/anders gaan doen? 

Ideale zorg en hulp…
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Systemisch transitiemanagement
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De nieuwe situatie realiseren...

Nieuw begin
A
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...het ‘regelen’ van de verandering

Structuur    Systemen    Afspraken    Activiteiten

Zichtbare verandering

Nieuw begin
A
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Structuur    Systemen    Afspraken    Activiteiten

...en bewegen in de onderstroom

nu
A

Urgentie

Loslaten

Niet weten

Nieuw begin

Creatie

Plan B 2013
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Wat kun je in de onderstroom

Fase Wat doe je? Hoe

Urgentie • Emotionele temperatuur 
opschroeven

• Breng de buitenwereld binnen

• Schets een doemscenario of 
lonkend perspectief

• Spiegelgesprek

Loslaten • Haal de onderstroom boven 
water

• Veranderboekhouding
• Organiseer een ritueel

Niet 
weten

• Blonde vragen welkom
• Niet 1 oplossing maar 10 20 100

• Bij iedere bijeenkomst, regelmatig 
herhalen

• Max-mix divergeren

Creatie • Creatieve sfeer scheppen • Belonen van probeersels
• Nieuwe naast het oude

Nieuw 
begin

• Bestendigen • Vieren en benoemen van de weg 
en markeren van de mijlpalen

• Belonen van de goede dingen

27

Meer weten?

www.doeldenker.nl
david@doeldenker.nl
06-30201538
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http://www.doeldenker.nl/
mailto:david@doeldenker.nl

