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Een vrijwilligersbeleid van deze tijd? 
Herijken met het TRS-model

Oog voor organisatie en individu op 20/09/2019

Campus Sociale School Heverlee
Sociaal Cultureel Werk

Joris Piot

Onderzoekbevinding 1: De doorsnee vrijwilliger 
bestaat niet meer!

• Individualisering – gemeenschap

• Stammen van de homo voluntarius

 gebonden: vast, trouw, langdurig  (60-70%)

 geboeid: flexibel, zappend, tijdelijk (25-35% en neemt toe)

 geleid: verplicht, gestuurd (neemt toe)

• Gewenste bijsturing:

 van standaard naar een gepersonaliseerde aanpak

 van top-down naar bottom-up 

 van eigen werking naar samenwerking
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Kunnen onze verenigingsstructuren 
flexibel inspelen op deze diversiteit?

• Structuren die jaren hun dienst hebben bewezen verliezen 
aan slagkracht:
 enkel toegang via lidmaatschap lokale groep

 veel top down: verkokering diensten, product-denken, starre 
interne democratie

 verticale structuren schrikken af

 interne focus, amper extern

 meer traditie dan innovatie

• Graag terug meer beweging dan organisatie! Meer denken 
door dan voor vrijwilligers! Meer afstemmen op omgeving!

Verenigingen stemmen best interactief                  
af op de motivatie van elke vrijwilliger:

het is juist

het 
levert 
iets op

het is 
leuk
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Onbewust Bewust
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4/ Verstillende groep
Geen doorstroming in leden en bestuur. Er zijn nog fijne activiteiten, 

weliswaar afnemend. Deze fase kan lang duren, men verstilt 

geleidelijk.

Interactie met de omgeving krimpt. Oude contacten blijven 

behouden, er komen geen nieuwe bij. Bonding primeert op bridging, 

de groep plooit geleidelijk naar binnen.

1/ Startende groep
Bruist en er ligt weinig vast. Open gesprekken over afstemming van doel, 

meningsverschil mag. Er komen mensen bij maar er vertrekken er ook.

Veel interactie, men heeft de omgeving en de vereniging nodig. Bridging

is in deze fase het meest spontaan en natuurlijk. Er gaat evenveel energie 

naar bonding.  
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  3/ Routineuze groep

Loopt gesmeerd. Procedures en langere besturen hollen geleidelijk 

gedeelde verantwoordelijkheid uit. Conflicten worden geleidelijk 

toegedekt. Groei stagneert. 

Interactie met anderen wordt voorspelbaar en minder open. Het is te 

nemen of te laten. Bridging en bonding stollen in vaste herhalende 

structuren, verliezen flexibiliteit.

2/ Autonome groep
Blaakt van vertrouwen en creativiteit. Grote betrokkenheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid. Men weet waarom men iets doet. Groep groeit.

Interactie met omgeving en vereniging wordt doelgerichter, meer als 

partner. Bridging en bonding zijn in evenwicht en realiseren een grote 

betrokkenheid.

Levensfazenmodel van Joris Piot
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Startende groep

• bruist, de groep groeit en er ligt weinig vast. Open gesprekken 

over afstemming van doel, meningsverschil mag. Er komen 

mensen bij, maar er vertrekken er ook.

• veel interactie, men heeft de omgeving en de vereniging nodig. 

Bridging is in deze fase het meest spontaan en natuurlijk. Er gaat 

vanzelfsprekend evenveel energie naar bonding.  

• de groep wenst op bijna alles ondersteuning: overleg is zinvol, 

vraag naar intern/extern samenwerken.
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Autonome groep

• blaakt van vertrouwen en creativiteit. Er is nog vrije ruimte. 

Grote betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Men 

weet ‘waarom’ men iets doet. Groep groeit.

• interactie met omgeving en vereniging wordt doelgerichter, meer 

als partner. Bridging en bonding zijn in evenwicht en realiseren 

een grote betrokkenheid.

• ondersteuning vragen is een logisch gevolg van het aangaan van 
uitdagingen. Fouten maken mag.

Routineuze groep

• succesvol dankzij herhalende activiteiten. Focus verschuift van 

het waarom naar de kwaliteit van activiteiten. Draaiboeken en 

bomvolle programmatie bezetten de vrije ruimte. De groep 

bereikt voornamelijk dezelfde mensen. Groei stagneert.

• procedures en langere besturen hollen geleidelijk gedeelde 

verantwoordelijkheid uit. Conflicten worden toegedekt.

• weinig reden om ondersteuning te vragen, behalve bij grote 

nood. Fouten tegen de routine liggen moeilijk.
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Verstillende groep

• geen doorstroming in leden en bestuur. Er zijn nog fijne 

activiteiten, weliswaar afnemend. Deze fase kan lang duren, men 

verstilt geleidelijk.

• Interactie met de omgeving krimpt. Oude contacten blijven 

behouden, er komen geen nieuwe bij. Bonding primeert op 

bridging, de groep plooit geleidelijk naar binnen.

• De groep schuift even naar veel ondersteuning vragen en dan 

naar laat ons maar met gerust. 

Knipperlichten

• veranderen < herhalen

• waarom (missie/gemeenschap) < wat (activiteiten/groep) 

• openheid naar anderen < geslotenheid  

• vrije ruimte in programmatie < geen ruimte

• velen zijn verantwoordelijk (samen) < enkelen

Onbewust proces doorbreken door TRS-model
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Ruimte bieden aan vrijwilligers

wat

hoe

waarom

Handelingsruimte 

voor de vrijwilliger

Joris Piot, handelingsruimte van de vrijwilliger

Handelingsruimte 

voor de vrijwilliger
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Naar een afstemmende lerende organisatie

• Vrijwilligers procesmatig bereiken door aan te sluiten op noden en alzo participatief 
en missiegedreven naar verbeelde en daadwerkelijke oplossingen te groeien.

• Waarbij je vrijwilligersgroepen stimuleert tot blijvend inspelen op de omgeving en 
openheid naar anderen.

• Vraagt meer methodisch ondernemerschap bij personeel dat vertrekt bij een 
zoektocht naar ‘wat is de beleefde vraag in deze context?’ én geloof in 
samenwerken met externen.

• En vraagt een organisatie met een duidelijke relevante missie, die autonomie en 
samenwerken combineert, die vrijwilligers én personeel betrekt via bestuur én 
participatieve methoden, die afstemt op de omgeving via RvB en het waarderen 
van het ondernemerschap.

Welgemeende tips

• Benut het volle potentieel van vrijwilligers
 Verruim mogelijkheden tot engagement en breng het op maat

 Kan de vrijwilliger nog meer taken overnemen van het personeel? Cfr jeugdwerk

• Versterk en verzorg de basiswerkers
 Intervisie in combinatie met kennisopbouw

 Vorming op methodisch werken (jobspecifieke expertise lijkt me te laag)

 Herstel evenwicht tussen basiswerkers en staf vanuit samenwerken

• Baken een speelveld en een doel af
 Biedt een heldere, relevante, bewuste missie

 Biedt een werkkader waarbinnen personeel naargelang hun context verantwoord kan kiezen

 Afstemmen en innoveren vraagt meer of-of dan en-en

• Betrek bedachtzaam en op lange termijn stagiairs in je HR-beleid
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joris.piot@ucll.be

https://www.linkedin.com/in/jorispiot

mailto:joris.piot@ucll.be
https://www.linkedin.com/in/jorispiot
https://www.linkedin.com/in/joris-piot-493b3a2/

