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INDLEDNING
VI SKAL HAVE FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESSKABET MED I FRIVILLIGHED
Flere borgere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i frivillige indsatser. Sådan lyder en ambition
fra regeringens 10. mål om social mobilitet.
Udviklingen går allerede i den rigtige retning: I 2017 deltager en større andel borgere uden for
arbejdsfællesskabet i en frivillig indsats sammenlignet med i 2012. Men der er plads til at give
udviklingen endnu mere vind i sejlene. Og ledere og koordinatorer på det frivillige område og i
kommunerne sidder med nøglen til at få dette til at ske. De fire anbefalinger, som du kan læse om
i dette inspirationskatalog, er rettet til dem.
Anbefalingerne er udledt af Frivillighedsundersøgelsen 2017, som Rambøll Management Consulting
har gennemført på vegne af Børne- og Socialministeriet. De handler om, hvordan de frivillige organisationer kan inkludere flere borgere i den frivillige indsats på en måde, som skaber værdi for både
borgerne og organisationerne. Anbefalingerne lyder, at det kan man gøre ved at bringe tidligere
brugeres erfaringer i spil, ved at samarbejde med kommunale aktører og frivillige organisationer på
socialområdet, samt ved at være åben over for at afprøve nye organiseringsformer.
Det er vores håb, at I med afsæt i inspirationskataloget kan træffe beslutninger om konkrete tiltag
til at inkludere flere borgere uden for arbejdsfællesskabet.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Inspirationskataloget giver fire anbefalinger til, hvordan frivillige organisationer kan inkludere flere
personer uden for arbejdsfællesskabet i den frivillige indsats.

Før vi præsenterer anbefalingerne gennemgår vi de væsentligste resultater af Frivillighedsundersøgelsen 2017. Det gør vi ved at give en karakteristik af personer uden for arbejdsfællesskabet, som
allerede indgår i den frivillige indsats.
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BAGGRUND
FRIVILLIGE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESSKABET
Personer uden for arbejdsfællesskabet engagerer sig frivilligt. Ligesom alle andre. Frivillighedsundersøgelsen 2017 afslører imidlertid, at gruppen på væsentlige punkter adskiller sig fra andre frivillige.
Hvad kendetegner personer uden for arbejdsfællesskabet, som engagerer sig frivilligt? Kender du
svaret på det, vil du også kunne lægge en målrettet indsats til rette for at rekruttere dem. Og det
er der gode grunde til at gøre. Frivillige uden for arbejdsmarkedet lægger fx typisk flere timer som
frivillige, og de kan tilbyde erfaringsbaserede kompetencer,
som ellers ikke er lette at tiltrække til den frivillige indsats.
Personer uden for arbejdsfællesskabet vil for mange frivillige
organisationer være en værdifuld, ny gruppe af frivillige. I
kraft af, at gruppen på nogle punkter adskiller sig fra andre
frivillige, kan de give en mere alsidig frivilliggruppe med mulighed for at lægge nye facetter til tilbuddene.
Typisk midaldrende kvinder, der bor på landet
Frivillighedsundersøgelsen 2017 har særligt fokus på frivillige uden for arbejdsfællesskabet. Den giver et øjebliksbillede, som bl.a. viser, at kvinder væsentligt oftere er engageret frivilligt end mænd, når man ser på gruppen af borgere uden for arbejdsfællesskabet. Det
samme kan siges om den ældre del af gruppen, som hyppigere er frivillige end de yngre. I den
øvrige befolkning er de frivillige typisk yngre, og samtidig er der en mere ligelig fordeling mellem de
to køn.
Undersøgelsen viser, at frivillighed er mere udbredt blandt de personer uden for arbejdsfællesskabet, som bor på landet. Det fremgår også, at de frivillige i denne gruppe oftere end andre frivillige
er enlige og har en kortere uddannelse. Samtidig betragter størstedelen deres helbred som dårligt,
hvilket kun gælder for meget få af de øvrige frivillige.
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Gruppen lægger flere timer
Når personer uden for arbejdsfællesskabet giver sig i kast med en frivillig indsats, så gør de det ofte
på det sociale område og i lidt mindre grad på idrætsområdet. For øvrige borgere er idrætsområdet
klart det dominerende felt for frivilligt engagement.
Overordnet set deltager personer uden for arbejdsfællesskabet ikke så ofte i frivillige indsatser som
den resterende befolkning. Når de deltager, lægger de til gengæld flere timer. Det kan hænge sammen med, at de fleste frivillige uden for arbejdsfællesskabet, i modsætning til andre frivillige, ikke
oplever tid som en hindring.
Den typiske årsag, som kan holde personer uden for arbejdsfællesskabet fra at deltage i frivillighed,
er helbredsmæssige begrænsninger, fx fysiske eller psykiske vanskeligheder. En anden tungtvejende årsag er manglende opfordringer til at være frivillig.
Det frivillige engagement, som personer uden for arbejdsfællesskabet bidrager med, er oftest bestyrelses- og udvalgsarbejde eller praktisk arbejde. De agerer også tit kontaktpersoner – særligt på
det sociale område.
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ANBEFALING 1
SÆT DE FRIVILLIGES EGNE ERFARINGER I SPIL
Brugerne af et frivilligt tilbud ved, hvad tilbuddet handler om, og hvad det kan. Samtidig
forstår de andres situation ud fra deres egen, personlige erfaring. Det giver dem et godt
afsæt for at blive frivillige og støtte andre, fx som mentorer.
Tidligere brugere bliver ofte frivillige, ikke mindst på socialområdet. De hopper, så at sige, om på
den anden side af bordet, når de magter det i forhold til deres egen sårbarhed og situation.
Frivillige, med kompetencer fra en tilværelse som brugere, kan
have meget at byde på:
✓
✓

✓

Nuværende brugere vil ofte se dem som særligt troværdige.
De frivillige selv oplever, at det er meget meningsfuldt at
yde en håndsrækning til mennesker, der står i en svær situation, som de selv kender alt for godt.
For den frivillige organisation kan tidligere brugere repræsentere en dedikeret ressource, der ikke mindst kan have
særlige kompetencer i forhold til at indgå i relationer med de
nuværende brugere.

I figuren herunder er der eksempler på, hvordan tidligere brugeres erfaringskompetencer kan
komme til udtryk.

Organisationer: Det giver troværdighed
Flere frivillige organisationer på det sociale område fortæller positivt om at benytte tidligere brugeres
erfaringer i deres indsatser. Denne type frivillige har en stor troværdighed, fordi de på egen krop
har oplevet det, som andre nu gennemlever, lyder det. Derfor kan de også tilføre en helt særlig
værdi til organisationen, som andre ikke kan tilbyde.
Hvis I ønsker at finde ud af, om der er potentiale for at engagere jeres egne brugere, kan I begynde med at overveje eller drøfte refleksionsspørgsmålene herunder. Tag dem fx op på et møde
med organisationens frivilligkoordinatorer.
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En god overgang er vigtig
Hvis I beslutter jer for at spørge jeres brugere, om de vil deltage som frivillige, er det vigtigt at sikre
gode overgange.
”Det allerførste møde er det allervigtigste. Det er her, de mærker, at de bliver mødt, set og får lyst
til at være i den her forening”, forklarer en projektmedarbejder i Selvhjælp Silkeborg.
Erfaringen fra Selvhjælp Silkeborg er, at man kan bringe muligheden for at blive frivillig på banen,
allerede når en borger henvender sig som bruger. Hvis borgeren er interesseret, kan man skridt for
skridt lade borgeren lære rollen at kende gennem samtaler, støtte fra erfarne frivillige, uddannelse
og træning. Det er vigtigt at tage sig den nødvendige tid, så borgeren bliver helt klar.
De fem første skridt
Her er de første skridt, I skal tage, hvis I vil drage nytte af erfaringer fra frivillige, der selv har været
brugere:
1. Overvej mulighederne i jeres egen organisation – hvad kan I få ud af det, hvilke opgaver
vil være relevante og hvad skal der til?
2. Identificér de specifikke erfaringskompetencer, som jeres brugere besidder.
3. Spørg brugerne, hvad de evt. har lyst til at indgå i. I kan ikke tage det for givet, at de selv byder
sig til.
4. Sørg for god støtte i overgangen fra bruger til frivillig.
5. Definér klare og overskuelige arbejdsopgaver – i hvert fald i opstarten.
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ANBEFALING 2
LAV PARTNERSKABER MED SOCIALE ORGANISATIONER
Frivillige organisationer på det sociale område har særligt gode erfaringer med at inddrage borgere uden for arbejdsfællesskabet. Gennem partnerskaber med dem kan organisationer på andre områder tage en genvej til at udnytte potentialet i gruppen.
Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Det er rationalet bag partnerskaber mellem
frivillige organisationer på socialområdet og organisationer på andre områder.
Ved at tage ved lære af organisationerne på socialområdet kan
frivillighed i Danmark generelt få et boost af nye frivillige med
kompetencer, der ofte er både anderledes og værdiskabende.
✓

Partnerskaberne vil give flere frivillige organisationer adgang til frivillige, der ikke ligeså ofte som andre indgår i det
almene foreningsliv, men som kommer med interessante
ressourcer i form af både tid og kompetencer.

✓

Socialområdets organisationer kan ved hjælp af partnerskaberne bygge bro til normalsamfundet for brugerne.

✓

For de frivillige selv kan partnerskaberne åbne døren til tilbud og relationer, som måske ellers
ikke står lige for, fx i den lokale idrætsklub. Det kan være et vigtigt skridt i deres udvikling.

Find balancen mellem gevinst og hensyn
Frivillighedsundersøgelsen 2017 har kortlagt erfaringerne med at inkludere borgere uden for arbejdsfællesskabet i de sociale organisationer. Erfaringerne handler ikke mindst om, hvordan man
finder den rette balance mellem at se de frivilliges ressourcer og samtidig skabe rammer, som tager
højde for deres evt. fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder. På den baggrund er følgende gode
råd udarbejdet:

Sygdom og handicap er den årsag, som oftest afholder borgere uden for arbejdsfællesskabet fra at
være frivillige. Derfor er det vigtigt, at I indretter det frivillige tilbud med plads til særlige hensyn.
Fx med et fleksibelt timetal, varierende mødepligt, mulighed for at trække sig tilbage, handicapvenlig
indretning m.m. Dette er ikke nyt for frivillige organisationer på socialområdet, og et partnerskab
med dem kan derfor være en kilde til konkret viden om, hvordan man gør.

- Inspirationskatalog til kommuner og frivillige organisationer

9

Definer grundlaget og tag de første skridt
Der er gevinster for begge parter i partnerskabet – hvis formål, arbejdsgang og ansvarsfordeling
m.m. på forhånd er aftalt. Hvis I overvejer at kontakte en frivillig social organisation og foreslå et
partnerskab, kan I begynde internt med at drøfte disse refleksionsspørgsmål:

Når I frem til, at et partnerskab er en god mulighed for jer, er dette
de oplagte skridt at tage:
1. Identificér oplagte partnere blandt de sociale organisationer og
tag kontakt til dem.
2. Afklar, om I skal formalisere partnerskabet, fx med en underskrevet partnerskabsaftale, eller om det ikke er nødvendigt.
3. Se indad og afdæk, hvad I kan gøre for at sikre en god modtagelse og dagligdag for de frivillige uden for arbejdsfællesskabet.
4. Inddrag de øvrige frivillige, og forklar formålet og værdien i rekrutteringen af de nye frivillige.
5. Følg de nye frivillige, støt dem og kommuniker om, hvad de tilfører af værdi til organisationen.

ANBEFALING 3
INVOLVER DE KOMMUNALE AKTØRER
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Medarbejderne i socialpsykiatri, jobcentre og på sundhedsområdet møder dagligt borgerne uden for arbejdsfællesskabet. Deres kendskab til borgerne kan være en stor ressource for jer, ligesom I har noget at tilbyde de kommunale aktører.
De kommunale aktører kender borgerne uden for arbejdsfællesskabet og kan hjælpe jer med at tage kontakt til frivillige fra gruppen. Samtidig kan I række aktørerne en hjælpende hånd, hvis I samarbejder med dem om at tilrettelægge målrettede indsatser til målgruppen. I fællesskab kan
I sætte gang i en lokal indsats for at engagere flere borgere
uden for arbejdsfællesskabet.
Frivillige organisationer, som har erfaring med at samarbejde med kommunen, beretter om disse fordele:
✓

Den frivillige organisation får adgang til og viden om
en ny gruppe af potentielle frivillige.

✓

Kommunen har ofte begrænsede muligheder på sin tilbudsvifte til målgruppen. Samarbejdet
med en frivillig organisation kan være et vigtigt supplement.

✓

De frivillige kan opleve en klar plan og sammenhæng i kontakten med kommunen og den
frivillige organisation. Og planen kan ikke mindst føre til progression i deres situation.

Tre parters interesse skal afstemmes
De kommunale medarbejdere ved, hvem der er i gruppen af borgere uden for arbejdsfællesskabet,
hvordan deres hverdag ser ud, samt hvilke udfordringer de bærer rundt på. Derudover har de kommunale medarbejdere ofte stor indflydelse på borgerne. Medarbejdernes vejledning og aktive opbakning til at deltage i en frivillig indsats er derfor essentiel.
Hvis de kommunale medarbejdere skal bakke op om, at borgere uden for arbejdsfællesskabet deltager i frivillighed, skal de indgående kende til, hvad den frivillige indsats rummer. Omvendt er det
også vigtigt, at både borgeren og den frivillige organisation er helt fortrolig med de mål, kommunen
har med samarbejdet.
Der er derfor god grund til at lægge kortene på bordet og tænke samarbejdsrelationen grundigt
igennem. Det handler ikke mindst om at finde balancen mellem kommunens og den frivillige organisations behov samt mellem enten en formel eller uformel samarbejdsform.
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Tag det første skridt
Hvis I ønsker at samarbejde med kommunen og er klar til at tage det første skridt, er her en liste
med punkter at lægge fra land med:
1. Identificér relevante kommunale aktører, der har kontakt til de borgere, I ønsker at opspore og
rekruttere.
2. Overvej, hvilken form for samarbejde I kan forestille jer at indgå i. Hent evt. sparring hos andre frivillige organisationer.
3. Tag kontakt til den kommunale aktør, I ønsker at samarbejde med. Hvis ikke I på forhånd har
relationer til aktøren, vil det være en god idé at invitere jer selv til et møde med ledelsen.
4. Aftal en opstartsperiode med aktøren, hvor I prøver samarbejdet af og løbende har kontakt om
positive oplevelser og udfordringer.
5. Vurdér efterfølgende, fx efter et halvt år, hvordan samarbejdet fungerer, og om det giver
værdi for alle parter.
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ANBEFALING 4
AFPRØV NYE ORGANISERINGSFORMER
Mange personer uden for arbejdsfællesskabet ønsker at deltage i frivillige indsatser – men
de er ikke altid klar til at påtage sig på forhånd definerede opgaver i en fast organisation
med specifikke forventninger.
Nogle gange er organisationen og arbejdsgangene et problem i sig
selv: Faste mødeskemaer og opgaver, dokumentation og forventning
om resultater kan tage luften ud af den motivation og lyst, som ellers
kan drive frivillighed. Det gælder ikke mindst for personer uden for
arbejdsfællesskabet.
Hvis du skal tiltrække personer uden for arbejdsfællesskabet til en
frivillig indsats, kan der derfor være en pointe i at afprøve løsere
organiseringsformer. Det kan skabe plads til, at også denne gruppe
af frivillige kan se sig selv som en del af jeres frivillige indsats.
Løse organiseringsformer skaber rummelighed
Det er naturligvis muligt at rekruttere personer uden for arbejdsfællesskabet til traditionelle, fast
organiserede frivillige indsatser. Men der er alligevel kendetegn ved løsere organiserede former, som
vil gøre det lettere for nogle personer i gruppen at vove skridtet. Fx:
✓

En løs organisering med varierende grader af ansvar kan give fleksibilitet til, at den frivillige kan
have udsving i sit engagement. Fx hvis han eller hun oplever helbredsmæssige problemer.

✓

Hvis den frivillige indsats ikke er forpligtet strengt på organisationens overordnede mål, kan de
frivillige i højere grad sætte deres egne idéer i centrum. Det kan styrke lysten til at engagere
sig, ikke mindst hos borgere, som har svært ved at overskue faste forpligtelser.

✓

Hvis personer uden for arbejdsfællesskabet kan få adgang til at deltage i en frivillig indsats uden
at skulle skrive ansøgninger, gå til samtaler og registrere sine aktiviteter – noget, der minder
om at gå på arbejde – kan det for nogle i sig selv være motiverende.

I figuren herunder er der eksempler på, hvordan løst organiserede frivillige indsatser kan se ud:
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En løs organiseringsform behøver ikke betyde, at man kaster alle bolde op i luften. I eksemplerne
’træningsbanen’ og ’samlingspunktet’ er der fx ikke gået på kompromis med strategi og klare formål.
Og det er kun i eksemplerne ’samlingspunktet’ og ’platformen’, at organisationen er helt skåret ned
til at være en base, som de frivillige kan udfylde.

Sådan kan I komme i gang
Vil I udnytte mulighederne i en løst organiseret frivillighed, øge jeres rummelighed og give jer selv
chancen for at komme i kontakt med flere frivillige fra gruppen af personer uden for arbejdsfællesskabet? Så er her en liste med spørgsmål, som I kan drøfte, inden I kaster jer ud i det.
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