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Plezier en resultaat bij belangenbehartiging 
 
 
Vijf tips om plezier en resultaat te ervaren bij belangenbehartiging. 
 
 
1. Pas op de plaats 
 
In plaats van meteen naar een oplossing voor het probleem te zoeken of met het probleem aan 
de slag te gaan, doe je even niets. Sta stil, maakt een pas op de plaats. Vraag jezelf en anderen 
wat er gebeurt als je de taak niet of later uitvoert of aan een andere organisatie overlaat. Neem 
de tijd om terug te gaan naar het probleem. Laat daarbij de oplossing nog even buiten beeld. 
Bekijk het probleem op afstand, slaap er wat nachten over. Mogelijk brengt je dat tot heel andere 
manieren om het probleem te benoemen en te benaderen. 
 
2. Bekijk het probleem door een andere bril 
 
Op een andere manier naar een probleem kijken, kan helpen om te relativeren of om nieuwe 
invalshoeken te zien. Enkele suggesties: 
- beschrijf het probleem in andere woorden. Benoem het bijvoorbeeld als een uitdaging.  
- overdrijf het probleem.  
- kijk met humor naar het probleem.  
- draai het probleem om. Bijvoorbeeld: niet jij hebt een probleem, maar de gemeente heeft 

een probleem.  
- vraag aan mensen met een heel andere achtergrond hoe zij naar het probleem kijken en hoe 

zij met het probleem om zouden gaan. 
 
3. Houd het leuk 
 
Belangrijk is dat de vrijwilligers plezier hebben in hun werk. Anders haken ze af. 
 
4. Organiseer succes en vier feest 
 
Succes is belangrijk. Je kunt je eigen successen organiseren. Dat zorgt voor tevreden 
vrijwilligers en bestuurders. Liefst natuurlijk over het bereiken van de kerndoelen van de 
organisatie. Maar als dat niet lukt, zorg dan voor andere successen. 
 
5. Evalueer 
 
Evalueer de activiteit. Leer van ervaringen – behoud het goede.  
Aandachtspunten voor evaluatie: 
- Heb je het probleem even laten rusten? 
- Heb je het probleem anders benaderd? 
- hebben de vrijwilligers plezier gehad in hun werk 
- Heb je resultaat gehad van je werk? 
- Stond het resultaat in verhouding met de inspanningen? 
- Heb je feest gevierd over het resultaat? 
 
 
 


