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Deskundigheidsbevordering   
 
 
Waarom deskundigheidsbevordering? 
 
Veel vrijwilligers leren in de praktijk. Een goede, maar ook beperkte leerschool. Door teveel te 
vertrouwen op eigen ervaringen lopen medewerkers de kans om bepaalde mogelijkheden over het 
hoofd te zien.  Door buiten de eigen ‘grenzen’ te kijken ontstaat er een breder beeld van het 
huidige speeltuinwerk. Soms blijkt een bepaalde werkwijze achterhaald en vervangen door een 
effectiever variant. Zo komen veel speeltuinverenigingen er nu achter dat je de administratie 
gemakkelijk met behulp van computerprogramma’s kunt bijhouden. Bovendien verandert de 
maatschappij, en speeltuinverenigingen moeten mee veranderen. Zo vinden er fusies plaats en 
verschuiven de behoeften van zowel kinderen als volwassenen. Bovendien eist de huidige 
maatschappij veel kwaliteit van vrijwilligersorganisaties. 
 
Deskundigheidsbevordering komt in de eerste plaats de vereniging ten goede. Door onzekerheid, 
verouderde werkwijzen of een gebrek aan kennis, ontstaan problemen die je via bijscholing voor 
een deel of volledig op kunt lossen.  Vrijwilligers hebben ook persoonlijk belang bij 
deskundigheidsbevordering.  Het is immers een vorm van ondersteuning. Door kennis op te doen 
ontdekken mensen vaak mogelijkheden van zichzelf die ze lang onbenut lieten. Mensen 
bevorderen daardoor niet alleen hun deskundigheid, maar ook hun zelfstandigheid en hun 
zelfvertrouwen.  
 
Mogelijkheden 
 
1) Cursussen 
 
Diverse instanties verzorgen cursussen voor vrijwilligers. Zo heeft vrijwel iedere provincie een 
eigen steunfunctie-organisatie. Zij bieden soms ondersteunende activiteiten aan. Op lokaal niveau 
organiseren de vrijwilligerscentrales of de koepelorganisaties vaak cursussen.  Ook sommige 
wijkstichtingen verspreiden hun know-how aan verenigingen in de buurt.    
De voorkeur gaat vaak uit naar cursussen op lokaal niveau. Dat is begrijpelijk vanwege de 
beperkte reistijd en kosten. Een ander voordeel is dat lokale cursussen makkelijker kunnen 
inspelen op de specifieke situatie in een bepaalde regio.  Soms zijn deze voor een bepaalde 
vereniging op maat gemaakt (als er tenminste voldoende belangstelling is). De 
cursussamenstellers baseren zich dan op vragen van de vrijwilligers (‘Hoe ga ik op de juiste 
manier met kinderen om?’, ‘Hoe stel je een aantrekkelijk programma samen?’), en op actuele 
behoeften (veiligheid, computers).   
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In Nederland bestaat vooral veel belangstelling voor cursussen op het gebied van vergaderen, 
conflictbeheersing en werving, onderwerpen waar bijna iedere speeltuinvereniging mee te maken 
krijgt. Op het eerste gezicht lijken het vrij specifieke onderwerpen, vooral gericht op bestuursleden. 
Uit de praktijk blijkt juist vaak dat deelnemers aan vergadertrainingen veel meer vaardigheden 
oefenen dan alleen maar vergaderen.  



 
Ze leren ook  andere meningen respecteren, samenvatten en luisteren. Dit soort vaardigheden 
komen binnen verenigingen altijd van pas.  Zo vormt een cursus dus een mooie aanvulling op de 
praktijk. Vrijwilligers krijgen niet alleen inhoudelijke informatie via de docenten, maar komen ook 
met andere deelnemers in contact. Zo horen ze hoe er bij een andere organisatie aan toe gaat. 
Voor veel cursisten werkt dit als een ‘eye-opener’.  Ze luisteren naar anderen, maar vertellen zelf 
ook over hun ervaringen. Zo ontstaat vaak buiten de cursusstof om een praktische 
kruisbestuiving.  
Veel cursussen proberen theorie en praktijk te vermengen door  middel van rollenspellen. De 
deelnemers spelen  dan situaties die in de realiteit ook voor komen. Deze activiteit maakt op een 
losse manier bepaalde processen inzichtelijk.  
Rollenspellen zijn met name effectief tijdens workshops. Dit zijn meestal korte bijeenkomsten. 
Vaak hebben ze en los en creatief karakter.  Een groep richt zich onder leiding van een begeleider 
op één onderwerp. Workshops maken vaak deel uit van cursussen of conferenties, maar worden 
soms ook op zichzelf aangeboden.  
 
Voorwaarden: 
 
Deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen (én vervolgcursussen) kost tijd en vooral 
geld. Beide zijn schaars in vrijwilligersorganisaties. Een juiste keuze is dus belangrijk. Hieronder 
volgen de voorwaarden bij het kiezen van cursussen: 
 

• Er bestaat een duidelijke behoefte voor het volgen van de cursus.  
Deskundigheidsbevordering is geen doel op zich, maar een middel om het niveau van de 
vereniging positief te beïnvloeden. Door goed rond te kijken en vragen te stellen wordt 
duidelijk waar behoefte aan is.   

• Ook de vrijwilliger ziet zelf het belang van de cursus in.  
Sommige mensen vinden cursussen aantrekkelijk. Zij zien het als een leuke afwisseling.  
Anderen staan er sceptisch tegenover. Zij putten liever uit hun eigen ervaring. Maar 
cursussen zijn geen beloningen of straffen, maar dienen om de al aanwezige kennis aan 
te vullen of te verscherpen in het belang van de vereniging.    

• De bijgeschoolde vrijwilliger krijgt de kans om het geleerde in de praktijk te brengen.  
Alleen dan werkt een cursus effectief.  

 
2) Boeken, tijdschriften en brochures 
 
Over spelen, kinderen en beleid verschijnen regelmatig  boeken, tijdschriften en brochures. Denk 
bijvoorbeeld aan publicaties van de NUSO of de NOV (Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk). Hoewel ze nuttige informatie bevatten, worden ze niet altijd gelezen. Dit hangt 
voor een deel samen met de manier waarop deze middelen worden aangeboden. Tijdschriften 
hebben vaak geen vaste plek of komen niet verder dan het bestuur. Boeken verdwijnen in een 
kast.  Brochures komen bij het oud papier terecht voor ze door iedereen gelezen zijn. Vaak 
ontbreekt een duidelijke presentatie. Door een leestafel in te richten, met daarop folders, 
brochures en tijdschriften, maak je dit soort materialen zichtbaar.   
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Op deze manier worden de publicaties functioneel, terwijl het lezen ervan vrijblijvend blijft.  Door 
de leestafel op een prominent plek te zetten, bijvoorbeeld in de vergaderkamer of in de koffiehoek, 
geef je medewerkers een kans zich in het voorbij gaan op de hoogte te stellen.  
Speeltuinmedewerkers maken alleen gebruik van boeken als daar een specifieke reden voor is.   
Meestal gaan ze in die gevallen naar de openbare bibliotheek.  In sommige gevallen gebruiken ze 
boeken om inspiratie voor activiteiten.   
 
Ook video en multimedia spelen een rol bij deskundigheidsbevordering. Voor specifieke projecten 
biedt een informatieve videoband vaak concrete informatie. Er bestaat alleen een groot inhoudelijk 
kwaliteitsverschil tussen de verschillende banden. Sommige videofilms voegen niets toe aan de al 
bestaande informatie. Ook internet biedt vele mogelijkheden. Via dit internationale 
computernetwerk kun je informatie van over de hele wereld opvragen. Internet bevat echter zoveel 
gegevens dat zoeken wel eens bewerkelijk kan zijn.  
 
3) Uitwisselen 
 
Een hele goedkope en informele manier van deskundigheidsbevordering is het bezoeken van 
andere speeltuinverenigingen of vergelijkbare instanties. Op open dagen bijvoorbeeld, of tijdens 
grotere activiteiten. Dergelijke bezoekjes werken vaak inspirerend. Ze geven inzicht in de 
werkwijze van een andere vereniging in dezelfde wijk, plaats of regio. Sommige verenigingen 
wisselen programma’s met elkaar uit. Zo blijven ze goed op de hoogte van elkaars activiteiten. 
 
Geen interesse 
 
Sommige vrijwilligers tonen nauwelijks interesse in deskundigheidsbevordering. Ze vertrouwen op 
hun ervaring of hebben geen tijd. Het heeft geen zin om deze mensen te dwingen.  Dit werkt vaak 
spanningen in de hand. Daarnaast hebben cursussen alleen maar effect als de deelnemers 
voldoende motivatie tonen.    
Het werkt vaak beter om de informatie op een positieve manier te presenteren. Door zowel het 
belang van de vereniging als het persoonlijke belang van de vrijwilliger aan te snijden, heb je 
alvast twee duidelijke en goede argumenten in de hand om iemand te overtuigen.  Ook kunnen 
speeltuinverenigingen de deskundigheid die ze al in huis hebben op een creatieve manier 
benutten. Door teams samen te stellen uit vrijwilligers van verschillende leeftijden, kan gemakkelijk 
een kruisbestuiving ontstaan. Een wat oudere medewerker draagt zijn ervaring over op een 
jongere, terwijl de jongere de oudere op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen. Leren doe 
je niet alleen door ervaring of cursussen, maar vooral ook van elkaar.  
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