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Forord 
 
 
Det frivillige sociale arbejde, har i dag en central plads i mange menneskers bevidsthed. Ikke blot hos de 
mange der i det daglige udfører frivilligt socialt arbejde, men også hos politikere og embedsmænd, der er med 
til at skabe rammerne for arbejdet. 
 
Gennem de senere år har frivillighedsformidlingerne i stigende grad været en katalysator, der lokalt, regionalt 
og på landsplan har haft fingeren på pulsen i forhold til at skabe overblik over de frivillige organisationer og 
deres arbejde. Det er et overblik, der er blevet brugt i forhold til at formidle jobs til mennesker, der ønsker at 
gøre en indsats i Danmarks mange frivillige organisationer.  
 
De ca. 60 frivillighedsformidlinger, der findes i Danmark, er for mange mennesker blevet en fast ingrediens i 
den frivillige verdens infrastruktur, og er for mange et oplagt sted at søge hen når der skal igangsættes nye 
initiativer på det frivillige område. 
 
Kvalitetsudvikling har i gennem en del år været et mantra i private virksomheder og i offentlige 
serviceinstitutioner. Kvalitetsudvikling er også et begreb, der de sidste år i stigende grad bruges i den frivillige 
verden. Kvalitetsudvikling af frivillighedsformidlinger er et oplagt sted at sætte ressourcer ind for at styrke og 
udvikle det arbejde, som for så mange er blevet så vigtigt.   
 
Formålet med dette kvalitetsudviklingsprojekt har været at udvikle frivillighedsformidlingernes aktiviteter og 
dermed tilskynde flere til at udføre frivilligt socialt arbejde.  
 
Projektperioden været på 15 måneder – kort vil nogen synes, men dog lang nok til, at der med udgangspunkt i 
rapporten kan startes en konstruktiv dialog, om den fortsatte udvikling af frivillighedsformidlingerne og det 
frivillige sociale arbejde. 
 
I relation til projektet har Socialministeriet haft nedsat en styre gruppe med repræsentanter fra Kontaktudvalget 
til det frivillige sociale arbejde (nu Rådet for det frivillige arbejde), Center for frivilligt socialt arbejde, Frise og 
også konsulenterne fra Socialt Udviklingscenter SUS har deltaget. Tak til dem for sparring undervejs - og ikke 
mindst tak til de deltagende frivillighedsformidlinger for et inspirerende samarbejde. 
 
 
Jesper B. Fischer 
Kontorchef i Socialministeriet 
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Indledning 
 
Denne rapport formidler erfaringerne fra otte projekters arbejde med at kvalitetsudvikle eksisterende og 
afprøve nye metoder og indsatsområder i frivillighedsformidlingers arbejde. Projektperioden har været på 15 
måneder, fra januar 2003 til udgangen af marts 2004. En intensiv periode, hvor mange skibe er sat i søen, og 
ikke alle endnu er nået i havn. Flere konkrete resultater vil vise sig de kommende måneder og år. Forhåbentlig 
blandt andet i form af, at kolleger i frivillighedsformidlinger der ikke har deltaget i kvalitetsudviklingsprojektet, 
lader sig inspirere af de indhøstede erfaringer, og fortsætter arbejdet med at kvalitetsudvikle 
frivillighedsformidlingernes arbejde i deres lokalområder.  
 
Kvalitetsudviklingsprojektet for frivillighedsformidlinger har givet en saltvandsindsprøjtning til en proces, der 
allerede var i gang i frivillighedsformidlingernes regi. Kvalitetsudvikling er ikke et nyt begreb – heller ikke i den 
frivillige verden. Men udviklingsprojektet har medvirket til at etablere nogle rammer, som de fortsatte 
diskussioner, udvikling af nye metoder og afprøvning af nye indsatsområder og samarbejdspartnere kan 
foregå indenfor. Det er rapportens ambition loyalt at beskrive de problemstillinger projekterne har arbejdet 
med, de metoder der er anvendt og især den læring og de foreløbige resultater projektdeltagerne har 
indhentet. 
 
Erfaringsopsamlingsrapporten er udarbejdet af Bernhard Jensen og Elsebeth Kirk Muff fra Socialt 
Udviklingscenter SUS. Vi har i projektperioden arbejdet som proceskonsulenter for de otte projekter, der har 
deltaget i udviklingsprojektet. Undervejs har vi bidraget med sparring til de enkelte projekter, arrangeret fælles 
seminarer og efter bedste evne søgt at binde projekterne sammen til en helhed og fastholde kvalitetsudvikling 
som det fælle sigtepunkt. 
 
Rapporten består af tre hoveddele: 
1. del beskriver baggrunden for Kvalitetsudviklingsprojektet 
2. del beskriver hvordan og hvad de enkelte projekter har arbejdet med og hvilke erfaringer der på den 

baggrund kan leveres videre til kolleger 
3. del sætter fokus på udviklingsperspektiver på baggrund af kvalitetsudviklingsprojektet  
 
Udover at rapporten kommer rundt om de indsatsområder, der har været i fokus og diskuterer forskellige 
tværgående aspekter i projektet, har vi valgt at lade rapporten vise nogle af projekternes resultater i en 
håndgribelig form. I plastiklommer er indlagt noget af det materiale, der er udviklet undervejs i projekterne.  
 
I den første lomme er der to magasiner med titlen ”Udvikling og kvalitet i formidling af frivilligt socialt arbejde”. 
Magasinerne er en journalistisk formidling af udviklingsprojektet. Læs det ene, og giv det andet til én, du 
synes, skal vide noget om udviklingsprojektet. Magasinet kan også downloades på www.frise.dk  
 
Tak til de deltagende frivillighedsformidlinger og Kvalitetsudviklingsprojektets styregruppe for et inspirerende 
samarbejde. 
 
 
Elsebeth Kirk Muff & Bernhard Jensen 
 sus.dk 
 
          København august 2004 
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Baggrund for Kvalitetsudviklingsprojektet 
 
 

 
 
 
Det japanske tegn Keizen betyder ’at ændre til det bedre’. Det lyder mere jordnært og håndgribeligt end ordet 
kvalitetsudvikling, der via den private sektor også har vundet indpas i den sociale arena. I al sin enkelthed 
handler også kvalitetsudvikling om at få mulighed for at arbejde på at ændre noget til det bedre. Det er den 
mulighed, de danske frivillighedsformidlinger har fået med Kvalitetsudviklingsprojektet. Efter en beskrivelse af 
frivillighedsformidlinger i Danmark opridser dette første kapitel i store træk baggrunden for og indholdet i 
Kvalitetsudviklingsprojektet.  
 
 
Frivillighedsformidlinger i Danmark 
Der er ca. 60 frivillighedsformidlinger i Danmark. De er geografisk spredt over landets 14 amter, men inden for 
de enkelte amter findes der områder, hvor der ikke er en frivillighedsformidling i umiddelbar nærhed – disse 
’tomme områder’ kaldes ofte ’hvide pletter’.  
 
De første tre frivillighedsformidlinger i Danmark blev, med inspiration fra England, Holland og USA, oprettet på 
forsøgsbasis i 1989 – det såkaldte SMIL-projekt. To af de tre frivillighedsformidlinger fortsatte ud over 
forsøgsperioden med systematisk at formidle frivilligt arbejde. Flere frivillighedsformidlinger kom hurtigt til, og i 
1993 blev en frivillighedsformidling i erfaringsopsamlingen fra SMIL-projektet defineret således: 
 

En frivillighedsformidling er et sted, som arbejder med systematisk at sætte 
mennesker, der har lyst til at deltage i frivilligt ulønnet arbejde, i forbindelse med 
andre (personer eller organisationer), som har brug for den frivillige indsats.  
 (Habermann, 1993:28)  

 
Siden 1993 er antallet af frivillighedsformidlinger blevet mangedoblet. Mange af de nye frivillighedsformidlinger 
har fra starten påtaget sig andre opgaver end at formidle job til frivillige. CASA’s rapport 
”Frivillighedsformidlinger i Danmark” (Hansen, Hansen og Henriksen, 2001) beskriver, hvordan betegnelsen 
’frivillighedsformidling’ i realiteten dækker over ’projekter’, der både i forhold til arbejdsopgaver, 
organisationsformer og finansiering er meget forskellige.  
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Under SMIL-projektet var opgaven at indhente erfaringer med at fungere som en form for pendant til de 
offentlige arbejdsformidlinger – med den væsentlige forskel, at frivillighedsformidlingerne formidlede frivilligt 
arbejde. CASA’s kortlægning af aktiviteterne i de frivillighedsformidlinger, der eksisterede i 2000, viser, at 
størstedelen af de frivillighedsformidlinger, der fulgte i kølvandet af SMIL-projektet fra starten påtog sig andre 
opgaver end formidling af frivilligt arbejde. Det gælder fx de syv frivilligcentre (Modelprojekterne), der i 1995 
blev igangsat med støtte fra Socialministeriet.  
 
I 2000 fungerer størstedelen af frivillighedsformidlingerne mere som lokale centre for frivilligt arbejde. 33 af i alt 
51 frivillighedsformidlinger angiver i 2000, at jobformidling til frivillige organisationer er deres hovedaktivitet. 7 
frivillighedsformidlinger beskæftiger sig slet ikke med jobformidling, mens 11 frivillighedsformidlinger beskriver 
jobformidling som en biaktivitet. Kortlægningen viser, at opgaver som foreningsservice, samarbejde mellem 
frivillige organisationer, kurser, selvhjælpsformidling o.l. er hovedaktiviteter i mange frivillighedsformidlinger 
(Hansen, Hansen og Henriksen, 2001: 29). En opgørelse over, hvad medarbejdere i frivillighedsformidlinger 
bruger deres arbejdstid på, viser tilsvarende, at jobformidling i gennemsnit beslaglægger 30 pct. af 
arbejdstiden. Både opgaver i relation til rådgivning af enkeltpersoner, foreningsservice og PR for frivilligt 
arbejde beslaglægger en større gennemsnitlig procentdel af arbejdstiden (Hansen, Hansen og Henriksen, 
2001: 30). Betegnelsen frivillighedsformidling er i dette lys lidt misvisende. Og udviklingen går da også i 
retning af, at flere frivillighedsformidlinger tager navneforandring, og i stedet kalder sig frivilligcentre.  
 
Denne udvikling afspejler sig også i navnet på den nye fælles landsforening for frivillighedsformidlinger: FriSe - 
Frivilligcentre og Selvhjælp1. Betegnelsen frivillighedsformidling er erstattet med frivilligcenter, og 
landskonsulent Sussi Maack definerer på FriSe’s hjemmeside et frivilligcenter således: 
 

Frivilligcentre i Danmark er lokalt forankrede organisationer, hvis hovedformål er at 
understøtte, udvikle og synliggøre den frivillige (sociale) indsats i den pågældende 
lokale region (en eller flere kommuner). 
(www.frise.dk) 

 
Jobformidlingsaspektet er gledet i baggrunden, og frivilligcentrene defineres i dag som centre, der kan levere 
ydelser til frivillige foreninger, borgere og kommuner:  
 

Frivilligcentre arbejder i krydsfeltet mellem frivillige sociale foreninger, borgere og 
kommunen. Der koordineres, informeres, formidles kontakt og skabes netværk 
parterne imellem. Frivilligcentre har en særlig funktion i forhold til såvel organisation, 
kommune som borger. 
 
De frivillige foreninger får: 

• Større synlighed og kontaktflade (især for de mindre foreninger) 
• Formidlet kontakt med nye frivillige 
• Foreningsservice vedr. ansøgninger, kursustilrettelæggelse, faglig 

sparring mv. 
• Fælles platform og netværk for den frivillige indsats 

 
Borgeren får: 

• Information om deltagelse i frivilligt arbejde 

                                                      
1 FriSe blev etableret ved årsskiftet 2004 ved en sammenlægning af de to tidligere landsforeninger på området: LAF 
(Landsforeningen af frivillighedsformidlinger) og Fællesforeningen for selvhjælp og frivillighedsformidling. 
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• Adgang til deltagelse i selvhjælpsgrupper 
• Vejledning om hjælpe- og støttetilbud 
• Projektstøtte til nye idéer og initiativer 
• Et fleksibelt sted, hvor meget er muligt, og hvor man selv bestemmer. 

 
Kommunen får: 

• Styrket den frivillige deltagelse 
• Styrket menneskets myndiggørelse og evne til at hjælpe sig selv 
• En dialogpartner til udvikling af samarbejde med de frivillige 

organisationer 
• En platform, hvorfra nye samarbejdsinitiativer mellem kommunen og 

frivillige organisationer kan udvikles. 
(www.frise.dk) 
 

Ovenstående beskrivelse af frivilligcentrene må dog i en vis udstrækning læses som et pejlemærke for, i 
hvilken retning FriSe ønsker, at udviklingen i frivillighedsformidlingerne skal bevæge sig. Som nævnt er der i 
dag store variationer imellem, hvilke opgaver de enkelte frivillighedsformidlinger kan og vil påtage sig. Men det 
er også i lyset af denne generelle udvikling, hvor frivillighedsformidlinger i højere grad bliver proaktive lokale 
frivilligcentre, at man skal se de indsatsområder, der fokuseres på i Kvalitetsudviklingsprojektet. 
 
 
Formål med Kvalitetsudviklingsprojektet 
Inden for rammerne af projektet har det været muligt at søge støtte til at kvalitetsudvikle en bred vifte af de 
kerneydelser, frivillighedsformidlinger arbejder med, samt til at afprøve nye indsatsområder. I det 
udbudsmateriale, som Socialministeriet sendte ud i efteråret 2002, fremgik det, at frivillighedsformidlingerne 
kunne søge støtte til projekter inden for følgende områder: 
 
• Hvervning af frivillige og formidling af frivillige job 
• Anden støtte til frivillige organisationer og foreninger 

• foreningsservice 
• projektstøtte 
• information og vejledning 
• synliggørelse af det frivillige arbejde regionalt 

• Udvikling af forretningskoncepter for frivillighedsformidlingerne. 
 
I umiddelbar forlængelse heraf blev det understreget i udbudsmaterialet, at andre aktiviteter kunne inddrages i 
projektskitsen – fx samarbejde med virksomheder – men at projekterne som minimum skulle indeholde ét af 
ovennævnte temaer for at opnå støtte. 
 
Udbudsmaterialet fokuserer på flere af de temaer, som også FriSe fremhæver, at frivilligcentre kan påtage sig. 
Kvalitetsudviklingsprojektet har givet mulighed for at afprøve og udvikle en række af de ydelser, der kan være 
med til at understøtte en proces, hvor frivillighedsformidlinger formentligt fremover vil komme til at stå endnu 
tydeligere som lokale frivilligcentre. 
 
Tanken om synlige, lokale frivilligcentre spiller fint sammen med et bredt politisk ønske om at forenkle 
tilgangen til den frivillige verden og synliggøre mulighederne for at yde en frivillig indsats. Nyere undersøgelser 
peger på, at danskerne generelt er meget positivt indstillede over for den frivillige sociale sektor. De støtter op 



 9 

om værdierne, de vil gerne bidrage, men for mange bliver det ved de gode intentioner (Koch-Nielsen og 
Clausen i Gundelach (red.) 2002, Skov Henriksen og Ibsen 2001, Frostholm 2001). Frivillighedsformidlingerne 
er et af de midler, der kan være med til at omsætte danskernes gode intentioner til en konkret indsats i den 
frivillige verden. Det er i frivillighedsformidlingerne, man kan gå hen og få konkret viden om den brede vifte af 
muligheder for at arbejde frivilligt, der eksisterer lokalt. Frivillighedsformidlingerne har igennem årene 
oparbejdet kontakter til og stor viden om de frivillige foreninger og organisationer i deres lokalområder. Og de, 
der ikke ønsker at arbejde frivilligt i den ’organiserede frivillighed’ i en af de store landsdækkende 
organisationer, kan i frivillighedsformidlinger blive matchet med mindre foreninger eller projekter, som det uden 
et indgående kendskab til området kan være vanskeligt selv at få øje på og kontakt med. Størstedelen af de 
eksisterende frivillighedsformidlinger tilbyder også mennesker, der ønsker at starte selvhjælpsgrupper eller 
nye projekter på frivillig basis, både støtte og rådgivning, ligesom de bidrager med udlån af lokaler, kopiering 
o.l. 
 
Erfaringer fra tidligere kortlægninger og undersøgelser af frivillighedsformidlingers arbejde giver anledning til at 
formode, at frivillighedsformidlinger rummer et væsentligt potentiale i bestræbelserne på at skabe gode 
betingelser for en stærk frivillig sektor. Formålet med Kvalitetsudviklingsprojektet var at ’ændre noget godt til 
det bedre’. 
 
 
De deltagende projekter 
Tyve frivillighedsformidlinger indsendte i efteråret 2002 kvalificerede ansøgninger til projekter. I udvælgelsen 
blev der lagt vægt på at indhente et bredt spekter af erfaringer inden for de prioriterede indsatsområder og på 
at opnå en geografisk spredning af projekterne. Otte projekter blev upeget til at få støtte. Disse otte projekter 
har involveret ti frivillighedsformidlinger, da to projekter er blevet udført i et partnerskab mellem to 
frivillighedsformidlinger. 
 
De otte projekter, der har deltaget i Kvalitetsudviklingsprojektet, er: 
 
Frivilligt-arbejde i København (på ansøgningstidspunktet frivilligcentralen FRIFORM) 
De søgte midler til at synliggøre frivilligcentralen, og til at kvalitetsudvikle formidlingsarbejdet blandt andet ved 
at udvikle en jobdatabase, som kan koble flere frivilligcentraler sammen i netværk.  
 
Partnerskabet Futuracentret i Næstved og frivilligcentret Blæksprutten i Gedser 
De ønskede at fremme udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Storstrøms Amt blandt andet ved at danne 
netværk mellem kontaktpersoner i kommuner og amtet. Hensigten var desuden at indhente erfaringer med at 
udvikle og afprøve et forretningskoncept, hvor kommuner tilbydes konsulentbistand fx i relation til at opspore 
og synliggøre det lokale frivillige arbejde. 
 
Frivillighuset i Helsinge og Frivillighedsformidlingen i Græsted 
De to frivillighedsformidlinger ønskede at sætte fokus på metoder til knopskydning ved at beskrive udvalgte 
lokale projekters tilblivningsproces og fremhæve konkrete tips og idéer til andre.  
 
Herning Frivillig Center (på ansøgningstidspunktet: Det Frivillige Samråd i Herning) – i samarbejde med 
kontaktstedet i Herlev og Netværkskontakten i Odense 
I Herning ønskede man at hverve erhvervsaktive frivillige og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Herning 
Kommune ved at etablere kontakter til lokale virksomheder. 
 
Netværkskontakten i Odense – i samarbejde med Herning Frivillig Center og Kontaktstedet i Herlev 
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Netværkskontakten søgte penge til at afprøve metoder til at hverve erhvervsaktive frivillige og synliggøre 
værdierne i det frivillige sociale arbejde over for virksomheder og deres ansatte. Samt til at arbejde med at 
etablere en satellit på Nordfyn.  
 
Kontaktstedet i Herlev – i samarbejde med Netværkskontakten i Odense og Herning Frivillig Center 
De søgte midler til at synliggøre og formidle værdierne i det frivillige sociale arbejde over for erhvervsaktive 
borgere. Samt til at etablere samarbejde på tværs af kommunegrænser. 
 
De Frivilliges Hus i Thisted 
I Thisted søgte de midler til at afprøve, om det var muligt at skaffe flere frivillige gennem et systematisk 
samarbejde med selvhjælpsgrupperne. Samt til at samarbejde med frivillige foreninger og organisationer om at 
udvikle en frivilligpolitik.  
 
De Frivilliges Hus i Aalborg 
De ønskede at udvikle og afprøve forskellige modeller for samarbejde med udvalgte lokale virksomheder.  
 
I relation til temaerne i udbudsmaterialet har projekternes hoved- og biaktiviteter fordelt sig på følgende 
områder: 
 
 
 
 
 

Hvervning af frivillige og 
formidling af frivillige job 
  
 
 
 
 
 

Anden støtte til frivillige 
organisationer og 
foreninger: forenings-
service, projektstøtte, 
information og vejledning, 
synliggørelse af det frivillige 
arbejde regionalt 
 

Udvikling af forretnings-
koncepter for frivilligheds-
formidlingerne 

Hoved-
aktivitet 

• Frivilligt-arbejde (FRIFORM)  
• De Frivilliges Hus i Aalborg 
• Netværkskontakten i Odense 
• Kontaktstedet i Herlev 
• Herning Frivillig Center 
• De Frivilliges Hus i Thisted 
 

• Frivillighedsformidlingerne i 
Helsinge og Græsted 

 

• Futuracentret/Blæksprutten 

Biaktivitet  • Frivilligt-arbejde (FRIFORM) 
• Netværkskontakten i Odense 
• De Frivilliges Hus i Thisted 
• Kontaktstedet i Herlev 
• Herning Frivillig Center 
• Futuracentret/Blæksprutten 

• De Frivilliges Hus i Aalborg 

 
 
Fire projekter fokuserede på at samarbejde med virksomheder, hvilket som nævnt ikke var beskrevet som et 
selvstændigt indsatsområde i udbudsmaterialet. Deres tilgang til at samarbejde med virksomheder har været 
forskellig – hvilket bliver beskrevet nærmere i næste kapitel i relation til det enkelte projekt – men i 
ovenstående skema er denne indsats placeret under hvervning. 
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”Hvad brænder vi for at formidle til kolleger” 
 
 
I England har de et ’saying’: ”The work isn´t done until the paper work is finished”. Det har de otte 
udviklingsprojekter måttet sande undervejs i projektet, og ikke mindst i forbindelse med afslutningen af 
projektperioden. 
 
En og anden projektdeltager har sikkert i en stille stund, sukket og rystet på hovedet over endnu et krav om 
afrapportering. Til det er der at sige, at det både skal gøres, fordi det er en god anledning til at reflektere over 
og lære af sin egen læring, og fordi formidlingen af disse refleksioner er et vigtigt udgangspunkt for at invitere 
kolleger til at deltage i de fremtidige diskussioner af kvalitetsudvikling af frivillighedsformidlingers arbejde.  
 
Dette kapitel er en præsentation af de otte projekter, og en sammenfatning af deres erfaringer. Beskrivelserne 
tager afsæt i projekternes egne erfaringsopsamlingsrapporter og inddrager derudover en række interview 
foretaget med projektdeltagerne på baggrund af erfaringsopsamlingsrapporterne, samt logbøger fra projekter, 
nyhedsbreve, statuspapirer, midtvejsrapporter o.l.  Med det som udgangspunkt tegnes otte billeder, hvis sigte 
er at give læseren et indblik i udviklingsprojekternes karakter. Det ottende og sidste billede, fra Ålborg, er 
anderledes end de foregående syv. Hele deres afsluttende rapport er vedlagt i en plastiklomme for sig. Det er 
valgt, fordi man nogle gange skal afholde sig fra at dekonstruere ’den gode historie’. 
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Frivilligt-arbejde i København – tidligere frivilligcentralen FRIFORM 
 
Frivillighedsformidlingen Frivilligt-arbejde ligger på Nørrebro i København, hvor de deler lokaler med og er et 
projekt i regi af SR-Bistand. Frivillighedsformidlingen var et af de tre SMIL-projekter, der tilbage i 1989 blev 
igangsat for at indhente erfaringer med systematisk at formidle frivilligt arbejde. Frivillighedsformidlingen er 
dermed en ’gammel’ frivillighedsformidling, hvis særlige kendetegn er, at den altoverskyggende hovedaktivitet 
er at matche mennesker, der ønsker at arbejde på frivillig basis, med organisationer, foreninger o.l., der har 
behov for frivillige. Det er således selve formidlingen af frivilligt arbejde, der er kerneydelsen i Frivilligt-arbejde.  
 
Frivilligt-arbejde er centralt placeret midt i København, men beliggenheden i en storby opfattes af både 
lederen og medarbejdere samtidig som projektets akilleshæl. Projektets tilbud drukner nemt i de mange øvrige 
tilbud, der findes i byen. Og ambitionen om at stå centralt i københavnernes bevidsthed som stedet, man går 
hen, hvis man ønsker at finde et frivilligt arbejde, har hidtil været vanskelig at indfri. 
 
Frivilligt-arbejde søgte midler i Kvalitetsudviklingsprojektet dels til at afprøve forskellige metoder til at blive 
mere synlige, dels til at udvikle selve formidlingsarbejdet både lokalt og i et regionalt netværk ved at udvikle en 
jobdatabase, som kan koble flere frivilligcentraler sammen i et netværk. 
 
 
Synliggørelse af frivillighedscentralen lokalt og regionalt 
Frivilligt-arbejde har samarbejdet med reklamebureauet Sylvester-Hvid om at lægge en strategi for en 
synlighedskampagne.  
 
En af de centrale ting, konsulenten fra Sylvester-Hvid foreslog at ændre, var frivillighedsformidlingens navn: 
FRIFORM. Det gode argument var, at de færreste mennesker er i stand til at regne ud, hvad FRIFORM er, 
hvis man blot hører navnet eller ser logoet. FRIFORM er undervejs i projektet erstattet med navnet Frivilligt-
arbejde, og Sylvester-Hvid har desuden tegnet nyt logo, udarbejdet og trykt nye foldere og plakater, oprettet 
hjemmeside: www.frivilligt-arbejde.dk samt lavet udkast til annoncer med det nye logo. (Et eksemplar af både 
den gamle og den nye folder er vedlagt som eksempel). 
 

”Samarbejdet med reklamekonsulent Steffen Bue har været meget inspirerende og 
lærerigt. Vi har fået nye input fra en verden uden for vores egen, som ser på os med 
andre øjne og stiller spørgsmål til vores selvopfattelse.” 

 
Hele processen omkring arbejdet med synlighedskampagnen blev varetaget af bureauet. Konkret indebærer 
det, at reklamekonsulenten udarbejdede kreative oplæg til logoer, tekstudkast til foldere og stod for opsætning 
af de færdige produkter. Han indhentede priser på annoncer i udvalgte aviser samt stod for indrykningen af 
annoncer i de udvalgte perioder.  
 
”Lyst til frivilligt arbejde?”, lyder spørgsmålet på forsiden af den nye folder, og centralt på projektets nye 
hjemmeside. Et enkelt og præcist spørgsmål. Og det at være mere direkte i kommunikationen af, hvad man 
laver og kan tilbyde, er en vigtig læring fra projektet: 

 
”Jeg tror, at det er vigtigt, at budskabet signalerer, hvad man laver. Det er en vigtig 
del af at blive mere synlige, at vi ikke gemmer os bag forkortelser eller begreber, 
som almindelige mennesker ikke aner, hvad er. ”Lyst til frivilligt arbejde?” Det er da 
til at forstå.” 
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Den største barriere i forhold til at kontakte et reklamebureau var forestillinger om, hvor dyrt det ville være. De 
forestillinger viste sig netop at være… forestillinger. Sylvester-Hvid påtog sig opgaven – sikkert også for 
afvekslingens skyld.   
 

”Vi kan anbefale andre frivilligcentraler et samarbejde med professionelle 
reklamefolk, det behøver ikke at koste en formue, når man kommer fra 
græsrødderne. En ’ansigtsløftning’ kan vise sig at have en positiv effekt med flere 
henvendelser fra en bredere kreds – under alle omstændigheder kan det være en 
god idé af og til at få undersøgt, om man sender det rette signal til omgivelserne.” 

 

Selve kampagnen 
Synlighedskampagnen gik i gang i midten af november 2003.  
 
Hjemmesiden: www.frivilligt-arbejde.dk har været tilgængelig på Internettet siden november 2003. Annoncerne 
(2 spalter x 50mm, med logo) har været bragt på bagsiden af Politiken, i Information og i MetroXpress hver 
torsdag i uge 46, 47 og 48 i 2003 (13.11.-27.11) og igen i uge 3, 2004. Frivilligt-arbejdes opgørelser viste, at 
annoncerne i MetroXpress og Politiken har givet flest henvendelser. 
 

 
Da der ikke var råd til fortsat at annoncere i tre aviser, valgte Frivilligt-arbejde at stoppe annonceringen i 
Information, og flytte annoncen i Politiken til ”Kom frit frem”-rubrikken i Politiken Søndag i uge 4-13, 2004 
(19.01.-28.03.). Annoncen i MetroXpress blev fastholdt hver torsdag i samme periode.  
 
Frivilligt-arbejde planlægger fremover at indrykke en annonce med logo to gange om måneden i MetroXpress 
eller Urban samt en tekst i Politiken Søndag under rubrikken ”Kom frit frem”.  
 

”En sidegevinst ved annonceringen har været en række henvendelser fra frivillige 
organisationer, som vi ikke tidligere har haft kontakt med, som har set annoncen og 
ønsket at blive optaget i databasen og formidlet gennem Frivilligt-arbejde. Her ligger 
også en opgave, som vi ikke har haft ressourcer til at tage op endnu. Det må blive 
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vores næste projekt – at kontakte nye organisationer med henblik på et samarbejde 
om formidling.” 

 
I januar 2004 blev den nye folder og en plakat sendt til biblioteker, socialcentre, uddannelsesinstitutioner, 
arbejdsformidlinger, a-kasser, medborgerhuse og daghøjskoler i Storkøbenhavn.  
 
De foreløbige resultater af synlighedskampagnen 
For at kunne danne sig et indtryk af synlighedskampagnens effekt har Frivilligt-arbejde sammenlignet antallet 
af henvendelser til frivillighedsformidlingen i de perioder, hvor annoncerne har været bragt i aviserne, med de 
tilsvarende perioder de to foregående år: 
 
Henvendelser:  2002 2003 2004  
13. nov. -19.dec.    20   49    x  
      
5. jan. - 2. april       x   83  189 
 
Henvendelser = telefoniske forespørgsler og aftaler om samtale   
x = ikke opgjort 
 
Tallene taler næsten for sig selv. Antallet af henvendelser til frivillighedsformidlingen er blevet mere end 
fordoblet i den periode, hvor Frivilligt-arbejde gennem avisannoncer har spurgt københavnerne, om de har 
”Lyst til frivilligt arbejde”. 
 
Frivilligt-arbejde har også registreret, hvor mange af dem, der henvender sig, der efter en samtale i 
frivillighedsformidlingen bliver henvist til et frivillig forening eller organisation:  
 
Henvisninger:  2002 2003 2004 
13. nov. - 19. dec.   9   27    x       
  
5. jan. -  2. april   x   46   67 
 
Henvisninger = samtaler, som udmunder i en henvisning til en udvalgt organisation 
x = ikke opgjort 
 
Også i forhold til, hvor mange borgere der har fået anvist et konkret frivilligt arbejde, er sket en markant 
stigning i forbindelse med synlighedskampagnen. Differencen imellem, hvor mange mennesker der har 
henvendt sig til Frivilligt-arbejde, og hvor mange henvisninger der er foretaget, er dog bemærkelsesværdig. 49 
borgere kontaktede i perioden 13. nov. - 19. dec. 2003  Frivilligt-arbejde. Af dem har lidt mere end halvdelen 
(27) fået kontakt til en frivillig forening/organisation. Og i perioden 5. jan. - 2. april 2004 var der 189 borgere, 
der henvendte sig – 67 af dem var inden 2. april blevet henvist til et frivilligt arbejde.  
 
Umiddelbart virker det som en stor difference. Den ene del af forklaringen er dog relativt enkel: En del af de 
mennesker, der henvendte sig til Frivilligt-arbejde i perioden fra starten af januar til begyndelsen af april, havde 
endnu ikke nået at være til samtale med en medarbejder i Frivilligt-arbejde, da opgørelsen blev lavet. Men 
forskellen mellem antallet af henvendelser og henvisninger peger også på en mere generel erfaring, som det 
er vigtigt at holde sig for øje, når man laver en synlighedskampagne. Frivillighedsformidlingen skal være parat 
til at modtage de mange nye frivillige, så de ikke skal vente for lang tid på at få en samtale med en 
medarbejder. 
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I Frivilligt-arbejde blev de uheldigvis ramt af sygdom, mens kampagnen kørte. Det betød, at de to 
medarbejdere, der kunne gennemføre samtaler og matche borgere med frivillige foreninger/organisationer, var 
booket med samtaler flere uger frem i tiden. Og det kan være problematisk: 
 

”Vi risikerer at miste mange af de potentielt frivillige, fordi vi er booket op indtil 
udgangen af maj måned med samtaler [interviewet blev lavet d. 27. april 2004 
(red.)]. Og det er for langt ud i fremtiden, så finder folk på alle mulige andre ting. 
Nogle gange når man ser sådan en annonce, så tænker man, nå ja, det har jeg 
tænkt på mange gange, nu må jeg hellere få ringet. Hvis man så siger, at du kan 
først komme til i slutningen af maj, nå ja, så giv mig den tid, men så kan det være, at 
jeg har ændret beslutningen. Mange skal fanges ret hurtigt. Og det kan vi ikke 
efterkomme lige i øjeblikket.” 

  
De relativt mange, der enten vælger ikke at lave en aftale, når de ikke kan få en tid hurtigt, eller som bliver 
væk fra samtalen, kan dog også skyldes andre forhold. Fx: 
 

”Jeg ved fra dem, der sidder i omstillingen, at nogle af dem, der ringer herind, 
forventer at få et frivilligt arbejde her og nu. De tror, vi simpelthen har sådan en lang 
liste med job, og fortæller dem, at du kan køre der og derhen, så er der noget til dig 
der. Folk kender ikke proceduren. Der står jo bare i annoncen, at de kan ringe 
herind og aftale en tid, og så kan de få et overblik over mulighederne. Der er faktisk 
mange flere nu, end vi har oplevet før, som enten melder afbud eller bliver væk. Det 
har vi ikke været vant til tidligere. Men det er selvfølgelig også fordi, proceduren for 
at finde frem til os har været længere og mere besværlig før i tiden. Og det betyder, 
at de, der kontaktede os, virkelig har villet det frivillige arbejde. Nu ser man en 
annonce, og så ringer man lige og hører og, nåh ja, lad mig bare komme ind og 
snakke med jer, og så har jeg fundet på noget andet sjovt i mellemtiden.” 
 

Som statistikken viser, har Frivilligt-arbejde fået fat i mange flere interesserede borgere efter annonceringen i 
de udvalgte aviser.  
     
Hvad virker i forhold til øget synlighed 
Som nævnt har synlighedskampagnen bestået af flere delelementer. Det er vanskeligt umiddelbart at opgøre 
effekten af et nyt navn, logo og foldere. Men de diskussioner, som Frivilligt-arbejde i forbindelse med 
processen havde med reklamekonsulenten fra Sylvester-Hvid, har betydet en øget bevidsthed om, at det er 
nødvendigt at arbejde med at skabe overensstemmelse mellem de budskaber, man ønsker at sende, og den 
måde, dem man kommunikerer til, opfatter budskaberne. Og at Frivilligt-arbejde er både glade for og stolte af 
deres nye image, er tydeligt. 
 
For at få en pejling på, hvilke kommunikationsmedier der giver den største effekt, har Frivilligt-arbejde spurgt 
en række af de borgere, der har været til samtale, hvor de havde fået kendskab til Frivilligt-arbejde. Svarene 
fordeler sig således: 
 
Set avisannonce i: Metro Politiken Information 
  22 16 3 
 
Fundet hjemmesiden: 15 
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Fundet folderen: 12 
 
Venner/bekendte: 19 
 
Avisannoncer og de gammelkendte ’jungletrommer’ (venner og bekendte) ser ud til at være mest effektive. 
Men svarene er ellers relativt jævnt fordelt. 15 borgere har fundet frem til Frivilligt-arbejde via hjemmesiden, og 
det er lidt af en bedrift i sig selv. Når man på søgemaskinen Google søger på ”frivilligt arbejde københavn”, er 
hjemmesiden ikke blandt de første 100 hits, der kommer frem. I betragtning af, hvor mange mennesker der i 
stadig stigende grad benytter Internettet til at søge information, er det et af de steder, ikke bare Frivilligt-
arbejde, men også andre frivillighedsformidlinger, kan arbejde med at blive mere synlige. Og her kan man tage 
afsæt i Frivilligt-arbejdes erfaring med tydelighed i kommunikationen, så man ikke behøver at kende begreber 
som ’frivillighedsformidling’ eller ’frivilligcentral’ for at finde de steder, hvor man kan få rådgivning, når man 
søger et frivilligt arbejde. Hvis man ikke har et stort forhåndskendskab til den frivillige verden, kender man 
sandsynligvis ikke disse begreber, men søger i stedet på ’frivilligt arbejde’. Og her er det primært de 
landsdækkende frivillige organisationer, man bliver henvist til.     
 
 
Læring og anbefalinger 
♦ ”Vi kan også anbefale andre frivilligcentraler et samarbejde med professionelle reklamefolk, det behøver 

ikke at koste en formue, når man kommer fra græsrødderne.”  
 

♦ ”En ’ansigtsløftning’ kan vise sig at have en positiv effekt med flere henvendelser fra en bredere kreds – 
under alle omstændigheder kan det være en god idé af og til at få undersøgt, om man sender det rette 
signal til omgivelserne.”  

 
♦ ”Den store tilstrømning har vist, at effektiv annoncering betaler sig i en stor by med mange tilbud til 

borgerne.”  
 
♦ ”Erfaringerne fra vores projekt har bekræftet, at frivilligcentralernes tilbud ikke er tilstrækkelig kendt af 

befolkningen. Hvis den frivillige indsats skal styrkes, og man ønsker at sikre alle borgere let adgang til 
viden om mulighederne for at yde en frivillig indsats, vil vi anbefale en landsdækkende 
oplysningskampagne om frivilligcentralernes eksistens og tilbud, der både retter sig mod borgerne og de 
frivillige organisationer og foreninger.” 

 
 
Kvalitetsudvikling af et redskab til formidling – videreudvikling af den eksisterende database 
Frivilligt-arbejde har mange års erfaring med at formidle frivilligt arbejde, og et stort netværk af organisationer, 
foreninger og små frivillige projekter, som de formidler til. I hovedreglen bruger frivillighedsformidlingen én dag 
om ugen til at besøge og opdatere deres viden om de steder, de formidler frivillige til.  
 
I en storby som København er mulighederne mangfoldige, hvis man ønsker at arbejde frivilligt. Det er derfor 
nødvendigt at systematisere oplysningerne om de utallige frivillige organisationer, foreninger og projekter, der 
eksisterer lokalt, og viden om, hvilke typer opgaver de søger frivillige til. Frivilligt-arbejde har i en årrække 
anvendt en database, hvor ca. 200 organisationer og foreninger var beskrevet. 
 
Udvikling af databasen 
Databasen er udviklet, da man stadig anvendte DOS-baserede styreprogrammer. Funktionalitet og 
brugervenlighed var ikke i højsædet i disse ’gamle systemer’. Frivilligt-arbejde ønskede derfor at overføre 



 17

databasen til en Windows-version, så den kunne fungere mere optimalt i en formidlingssituation. Samtidig 
ønskede Frivilligt-arbejde at udvikle den nye udgave i et internetbaseret databaseprogram, så databasens 
oplysninger kunne deles af flere frivilligcentraler. Konkret betyder det, at Frivilligt-arbejde har deres eget 
password til databasen. De lægger alle de oplysninger, de har om de frivillige foreninger og organisationer, de 
samarbejder med, ind i databasen. Disse oplysninger bliver også tilgængelige for andre frivilligcentraler i 
området, der via et password ligeledes kan få adgang at søge på oplysninger, andre har lagt ind, og til at 
skrive egne oplysninger ind i databasen. Databasen er opbygget, så man både kan søge på en lokal 
’delmængde’ og på en ’fællesmængde’, der dækker et større geografisk område. Man kan ikke rette i 
oplysninger, andre frivilligcentraler har lagt ind. 
 
Når flere frivillighedsformidlinger benytter databasen i et netværk, udvides de tilbud, der kan gives til borgerne. 
Hvis en borger fx henvender sig til Frivilligcentret i Søllerød med ønsket om et bestemt type frivilligt arbejde, 
som de lokale foreninger i Søllerød ikke kan matche, så kan Frivilligcentret søge i Frivilligt-arbejdes del af 
databasen, og måske finde et tilbud i København, der matcher ønskerne.  
 
Frivilligt-arbejde samarbejdede med IT-virksomheden Protecon om at udvikle databasen. Derefter blev alle 
data fra den ’gamle’ database overført. En tidskrævende opgave, der havde den fordel, at oplysningerne 
samtidig kunne ajourføres. 
 
Frivilligt-arbejde begyndte at bruge den nye database i november 2003, og deres oplevelse er, at den er blevet 
et effektivt arbejdsredskab i den daglige formidling.  
 
Erfaringer med at bruge databasen i et netværk 
I en fire måneders periode er brugen af databasen i et netværk blevet testet af Frivilligcentret i Søllerød, 
Kontaktstedet i Herlev og af Øbro frivillig-central. Erfaringer herfra er blandede: 
 

”De har ikke vist den store interesse. Kun et af stederne havde efter fire måneder 
lagt oplysninger ind. Og for kort tid siden ringede de fra det ene sted og spurgte, 
hvordan de kunne komme af med den database igen, for den havde de ikke rigtig 
brug for. Det føltes omstændeligt at skulle slå op i den, hver gang de skulle lave en 
formidling. De har kun nogle og tredive organisationer lokalt – så få kan man jo have 
i hovedet. Men de har alle været inde og kigge i det, vi har lagt ind – de synes, den 
fungerer godt nok, og de kan finde ud af den. Der er vejledning til, hvordan man 
bruger databasen” 

 
Den foreløbige erfaring synes at være, at jo flere organisationer, man formidler til, jo mere nyttig er databasen 
som arbejdsredskab. Frivillighedsformidlinger, der formidler til færre frivillige organisationer og foreninger, har 
ikke i sammen grad behov for at nedskrive og systematisere deres viden. Umiddelbart kunne man derfor drage 
den konklusion, at databasen primært er et nyt arbejdsredskab henvendt til frivillighedsformidlinger i de større 
danske byer. Men også i frivillighedsformidlinger, der geografisk dækker et mindre område, er det vigtigt at 
notere sig, at databasen kan være et effektivt redskab. Både til at dele viden medarbejdere imellem og til at 
overføre den eksisterende viden til en ny leder eller nye medarbejdere.  
 
Ingen af de fire frivillighedsformidlinger, der har afprøvet databasens funktion som netværk, har så vidt vides 
formidlet frivilligt arbejde uden for deres eget lokalområde. En oplagt forklaring kan være, at mennesker, der 
ønsker at arbejde frivilligt, er interesserede i at gøre det lokalt, og spare en længere transporttid. Men det kan 
også have betydning, at man ikke har personligt kendskab til frivillige foreninger og organisationer i de andres 
lokalområder:  
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”Man kan selvfølgelig godt sidde fx ude i Herlev og formidle et job hos en af ’vores’ 
organisationer, men du kan ikke gøre det lige så kvalificeret, som jeg kan, hvis jeg 
har besøgt organisationen. Ved at besøge organisationen kommer man til at kende 
rammerne. Og personalet, miljøet – det er vigtigt, når vi formidler, at vi kan tilføje 
noget ud over det, der står i databasen. For nogle mennesker vil det være 
tilstrækkeligt, at de har de oplysninger, der kommer frem i databasen. Specielt fordi 
de kan suppleres op med hjemmesider osv., så man kan gå ind og læse videre om, 
hvad organisationen arbejder med. Men den kvalificerede formidling, det er, når vi 
har god tid til at tale med folk, god tid til at vise dem, hvad der findes af muligheder, 
gennemgå de muligheder, der er i databasen med dem. Og selvfølgelig tilbyde dem 
at kontakte organisationen, hvis de er interesserede i det.”  

 
God formidling af frivilligt arbejde handler om at lave den gode matchning mellem en frivillig og en 
forening/organisation. En matchning, hvor både den frivillige og organisation eller foreningen får imødekommet 
deres ønsker. Og en god matchning kræver viden om både den frivillige og de organisationer/foreninger, man 
formidler til. I Frivilligt-arbejde beskrives matchningens elementer således: 
 

”Det er en blanding af mange ting. Det er noget med at prøve at læse et andet 
menneske, samtidig med at jeg stiller hende nogle spørgsmål for at finde ud af, hvad 
hun er for et menneske. Men det handler også om intuition mange gange. At kunne 
se et andet menneske via en samtale, finde ud af, hvad der evt. kunne interessere 
hende. Også ud over det hun selv lige har siddet og tænkt på. For hun kender ikke 
den verden så godt, som jeg gør. Jeg kan komme med nogle input til hende, som 
hun ikke selv har tænkt på. Og det kan jeg gøre, fordi min baggrund er besøg hos 
organisationerne. Jeg har været ude at snakke med dem. Jeg ved, hvad de laver, og 
har en fornemmelse af, hvem det er, der arbejder der. Og hvad det er, man kan få 
lov til at lave hos dem.” 

 
Det er dette indgående kendskab til de steder, man formidler frivillige til, der fortoner sig, når databasen 
bruges til at formidle frivilligt arbejde i andre lokalområder. Men i praksis mener Frivilligt-arbejde også, at 
databasen oftest vil blive brugt til, i tilfælde hvor man ikke lokalt kan imødekomme den frivilliges ønsker, at 
undersøge, om der findes organisationer eller foreninger i nabokommunerne, der kan friste den frivillige. Hvis 
der gør det, vil man oftest bede den frivillige om at henvende sig til den frivillighedsformidling, der dækker det 
område. Netop fordi alle ved, at det personlige kendskab til frivilligstederne er vigtigt. 
 
 
Læring og anbefalinger 
♦ ”Jo flere foreninger og organisationer man formilder frivillige til, jo vigtigere et redskab er databasen.”  
 
♦ ”For at databasen kan blive et godt værktøj, må det udformes, så foreningerne kun står som aktive, når de 

mangler frivillige. Det er vigtigt både for de frivillige og foreningerne, at den lette adgang til informationer 
ikke fører til, at det bliver uoverskueligt, eller at der ikke er et frivilligt job, når formidlingerne sker, selv om 
det ser sådan ud i databasen.” (Citat fra en samarbejdspartner om erfaringerne med at bruge databasen).  

 
♦ ”Tilbage står at afklare, om – og under hvilke betingelser – andre frivilligcentraler har ønske om at 

anvende databaseprogrammet i deres daglige arbejde. Én eller anden form for betaling til vedligeholdelse 
og udvikling af programmet vil nok være ønskelig.”  
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♦ ”Jeg synes også, at der har været en god energi i, at vi har fået en ny formidlingsdel. En ny database. Den 

database, vi havde før, har vi haft i mere end 10 år, og har gentagne gange gerne villet lave den om. Nu 
har vi fået et redskab, som vi kan bruge, og som peger fremad – og så kan den tilmed deles med andre.” 
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Partnerskabet Futuracentret i Næstved og frivilligcentret Blæksprutten i Gedser 
 
Futuracentret i Næstved og frivilligcentret Blæksprutten i Gedser dannede i forbindelse med ansøgningen til 
Kvalitetsudviklingsprojektet partnerskabet Futuracentret-Blæksprutten. Både Futuracentret og Blæksprutten 
ligger i Storstrøms Amt, om end i hver sin ende af amtet – eller som de lokale siger: ”På hver sin side af 
’strømmen’”.  
 
Partnerskabet blev dannet ud fra et ønske om at fremme udviklingen af det frivillige sociale arbejde i 
Storstrøms Amt, blandt andet ved at opmuntre kommuner og frivillige i amtet til at danne netværk. I den fælles 
ansøgning til Kvalitetsudviklingsprojektet blev partnerskabets konkrete indsatsområder beskrevet som:  

- netværksdannelse på regionalt plan 
- netværksdannelse inden for den enkelte kommune 
- afprøvning af aspekter ved rollen som regionalt frivilligcenter og 
- udvikling af forretningskoncepter. 

 
 
Netværksdannelse og forretningskoncepter 
 
Partnerskabets organisering 
Projektlederne fra de to frivilligcentre har qua deres tidligere samarbejde – blandt andet i forbindelse med de 
to centres start – en række gode erfaringer med at samarbejde bag sig. Og selv om partnerskabet både har 
lavet fælles logo og brevpapir, har det, på det organisatoriske niveau, ikke været et udpræget formaliseret 
partnerskab. Bestyrelserne fra de respektive centre er løbende blevet holdt orienterede om udviklingen i 
projektet, men der har ikke været nedsat en egentlig følge- eller styregruppe i relation til projektet. I stedet har 
de to projektledere af flere omgange holdt møder og diskuteret projektet med en ’tænketank’. Tænketanken er 
et professionelt netværk bestående af en håndfuld fagrelevante konsulenter og kontaktpersoner, som de to 
centerledere har været medlemmer af i flere år. 
 
Det er de to centerledere, der har arbejdet med udviklingsprojektet. Og det var et meget bevidst valg: 
 

”Vi har fra første færd satset på, at udviklingsprojektet skulle udføres af 
centerlederne selv med deres særlige kompetencer – ikke af særligt ansat 
personale – idet de forventede erfaringer og kontakter hviler på personrelationer, og 
ikke kan overføres til tredjeperson. Denne disposition blev foretaget ikke mindst af 
hensyn til ønsket om en blivende værdi i tiden efter selve projektet.” 

 
I praksis har det betydet, at nogle af centrenes andre aktiviteter er blevet prioriteret i mindre grad i 
projektperioden. Men da udviklingsprojektet har forløbet over en relativt kort periode, har det ikke voldt 
problemer.  
 
Frivilligt socialt arbejde i Storstrøms Amt – den lokale kontekst 
Baggrunden for at søge midler i Kvalitetsudviklingsprojektet var, ud over en lyst til at arbejde med 
netværksdannelse og synliggørelse af det frivillige sociale arbejde, at de frivillige foreninger i amtet i årevis 
havde beklaget sig over en manglende lydhørhed og opbakning omkring det frivillige sociale arbejde i de små 
kommuner. Konkret kunne dette iagttages ved, at flere kommuner sendte § 115-midlerne retur til 
Socialministeriet. Desuden var et tidligere meget produktivt samarbejde med Storstrøms Amt løbet ud i sandet, 
da kontaktpersonen i amtet havde fået nyt job. På trods af flere henvendelser var det på 
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ansøgningstidspunktet endnu ikke lykkedes at reetablere kontakten med amtet, der dog næsten 
sammenfaldende med, at udviklingsprojektet gik i gang, udpegede en kontaktperson til det frivillige arbejde. 
 
Ambitionen med udviklingsprojektet var at få sat en proces i gang, hvor det frivillige blev mere synligt i både 
amtet og kommunerne – både ved at danne netværk mellem kontaktpersoner og ved at give kommunerne et 
konkret tilbud om konsulentbistand i relation til at etablere samarbejde med de lokale frivillige organisationer.  
 
Kortlægning af det frivillige arbejdes status i 24 kommuner 
De to centerledere gik systematisk til værks og udarbejdede en detaljeret drejebog for projektet. Første skridt 
var en spørgeskemaundersøgelse, der skulle kortlægge vigtige aktiviteter og procedurer i relation til 
kommunernes arbejde med § 115. 
 
I januar 2003 sendte partnerskabet et spørgeskema samt et brev, der mere overordnet introducerede 
formålene med udviklingsprojektet, til samtlige socialchefer i de 24 kommuner og til amtet. Det fremgik af 
brevet, at spørgeskemaet skulle sendes retur inden udgangen af januar, og at en af centerlederne ville ringe 
inden for den næste uge for eventuelt at være behjælpelige med at udfylde skemaet. Baggrunden for at sende 
brevet til socialchefen var en forventning om, at han enten ville vide, hvem der var forvaltningens 
kontaktperson til det frivillige arbejde, eller ville udpege en kontaktperson, hvis der ikke var en i forvejen. 
 
Det viste sig at være et langt sejt træk at indhente besvarelserne fra kommunerne: 
 

”En del af kommunerne havde ikke fundet en kontaktperson for området på det 
tidspunkt, hvor vi henvendte os – det måtte først ske. Der skulle flere opringninger til 
fra os, før vi havde svarene hjemme fra et flertal af kommunerne. Det blev til 17 
kommuners svar.” 

 
Selv om det kan være en frustrerende proces at tilbyde sin hjælp uden at få respons, at ringe uden at træffe 
nogen, at rykke for besvarelser uden at modtage fra alle, så oplevede partnerskabet den del af processen, 
hvor det handlede om at få udpeget eller få kontakt til eksisterende kontaktpersoner, som essentiel: 
 

”Vi har lagt så megen energi i at styrke opmærksomheden på kontaktpersonen i og 
med, at vi ser denne funktion som det helt centrale omdrejningspunkt for udviklingen 
af samarbejde mellem den offentlige og den frivillige verden. Denne funktion kan for 
små midler være afgørende for, om begrebet frivilligt socialt arbejde overhovedet 
dannes ude i de små kommuner, og er samtidigt afgørende for, om de involverede 
parter i det hele taget forbinder begrebet med levende mennesker og konkrete 
aktiviteter dér, hvor de selv bor og lever deres sociale liv. Både kommunens ansatte 
og de frivillige skal vide, hvem der har faglig indsigt og indflydelse og er i stand til at 
give en hjælpende hånd. Kontaktpersonen er også den centrale figur, når man – 
som vi – skal henvende sig til det frivillige sociale arbejde i en kommune, for i langt 
de fleste tilfælde eksisterer der ikke – endnu i hvert fald – noget samlende frivilligt 
organ.” 

 
I februar/marts 2003 blev de indsendte spørgeskemaer analyseret, og der blev udarbejdet en 
statusrapport for det frivillige arbejde i Storstrøms Amt.  
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Konference 
Næste skridt var afholdelsen af en konference om ”Frivilligt socialt arbejde i Storstrøms Amt 2003”, hvor blandt 
andet resultatet af spørgeskemaundersøgelsen skulle præsenteres. I invitationen til konferencen blev formålet 
beskrevet således: 
 

”Der er ingen tvivl om, at frivilligt socialt arbejde er inde i en rivende udvikling i 
Danmark. Men hvordan er situationen lige præcis i Storstrøms Amt? Det har vi lavet 
en konference om. Deltagerne vil dels få nogle friske indtryk fra oplægsholdere, dels 
vil de få lejlighed til at udveksle egne erfaringer og idéer. Samtidig vil deltagerne 
komme til at lære hinanden bedre at kende – danne netværk – så man efter 
konferencen har lettere ved at finde hinanden og udnytte samarbejdets fordele. 
Konferencen skal også ses som et markant startskud for et godt tilbud til kommuner 
og amtskommune i Storstrøms Amt. Frivilligcentrene Blæksprutten og Futuracentret 
er gået i partnerskab i 2003 med tilbuddet om en hjælpende hånd til hver enkelt 
kommune for at forbedre eller igangsætte frivilligt socialt arbejde.”  

 
En politiker fra socialudvalget, en kontaktperson i socialforvaltningen og en frivillig fra alle kommuner og amtet 
blev skriftligt inviteret til gratis at deltage i konferencen. Denne invitation blev fulgt op af telefoniske 
henvendelser. 
 
Konferencen blev holdt i april 2003 med 51 deltagere. Lidt færre end de to projektledere havde håbet på. Men 
konferencen var vellykket, og alle 25 (amts)kommuner – også de, der ikke deltog – fik efterfølgende tilsendt et 
fyldigt referat med tilhørende idéer til udvikling af det frivillige sociale arbejde i Storstrøms Amt. 
 
Kontaktpersonmøde 
I december 2003 blev kontaktpersonerne fra amtet og de 24 kommuner inviteret til et møde. Mødet havde til 
formål at vedligeholde netværket og fortsætte erfaringsudvekslingen på tværs, og  bød også på et oplæg om 
de, i december, aktuelle § 115-redegørelser.  
 
I invitationen til mødet blev det beskrevet, at mødet skulle ses som en genoptagelse af den møderække, som 
den tidligere kontaktperson i amtet havde stået for. Der var således allerede i indbydelsen lagt op til, at 
kontaktpersonmøderne skulle blive en tilbagevendende begivenhed. Mødet blev holdt i lokaler, som amtet 
stillede til rådighed – dette blev valgt med henblik på, at amtet senere kunne overtage tovholderfunktionen for 
netværket. Også i forbindelse med dette møde blev de skriftlige invitationer fulgt op med telefoniske 
henvendelser. Alligevel var fremmødet noget mindre end forventet. Et af de synlige resultater af mødet er, at  
Storstrøms Amts hjemmeside er blevet opdateret og tydeliggjort inden for området frivilligt socialt arbejde. (Se 
www.stam.dk). 
 
Kontaktpersonerne har efterfølgende fået tilsendt et referat af mødet samt en adresseliste over amtslige og  
kommunale kontaktpersoner. Der blev desuden aftalt nyt møde for amtets i alt 25 kontaktpersoner i foråret 
2004. Kontaktpersonen fra amtet indkaldte til og ledede mødet, og partnerskabet stod til rådighed med 
assistance.  
 
 
Konsulentbistand til kommuner – et fremtidigt forretningskoncept? 
Det var oprindelig planen at holde en række ’followup’-møder på baggrund af konferencen. Denne ambition 
om at besøge 15 kommuner var dog umulig at indfri med den tid, der var til rådighed. I stedet forfulgte 
partnerskabet efter første halvdel af projektperioden en ny og mere målrettet strategi med henblik på at 
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samarbejde med én kommune syd for og én kommune nord for Storstrømmen. Én kommune takkede nej, men 
Sakskøbing i syd og Holmegård i nord ønskede at gøre brug af tilbuddet, der bredt beskrives sådan: 
 

”Vi har opsøgt, givet tilbud, kommet med idéer, forslag, vi har ydet konkret 
arbejdskraft ved tilrettelæggelsen af konferencer, vi har givet faglig sparring og kritik, 
analyseret det eksisterende frivillige sociale arbejde, kommet med ændringsforslag, 
fremlagt rapporter, leveret konkrete færdige opgaver, har stillet vores resultater og 
vores knowhow til rådighed – ja, i det hele taget øset af vore gedigne erfaringer og 
kompetencer på området med behørig anerkendelse af vores formåen til følge. 
Denne anerkendelse kan måske brede sig til selve det frivillige sociale arbejde.” 

 
I Sakskøbing Kommune var den konkrete opgave centreret om at opspore og synliggøre det eksisterende 
frivillige sociale arbejde, udforme en social vejviser, udarbejde oplæg til en hjemmeside om frivilligt arbejde i 
Sakskøbing (se www.sakskoebing.dk) samt at udvikle en vision for en videre udvikling i løbet af 2004. TV2Øst 
dækkede resultatet af indsatsen. Arbejdet blev udført i februar/marts 2004. I samme periode modtog  
Holmegård Kommune konsulentbistand fra partnerskabet i relation til tilrettelæggelsen af en konference om 
frivillighedspolitik og samarbejdsformer. Partnerskabet bidrog også med oplæg på selve konferencen 
 
Erfaringerne med at samarbejde med de to kommuner har været meget positive. Og partnerskabet har blandt 
andet på baggrund af disse gode erfaringer besluttet at fortsætte ud over projektperioden. Sidst i 
projektperioden begyndte man at udarbejde en folder, der skal beskrive de ydelser, partnerskabet på 
konsulentbasis kan tilbyde kommunerne: 
 

”Et så tydeligt visuelt udtryk har vi ikke før haft i bestræbelserne på at fremme 
frivilligt socialt arbejde uden for egne kommunegrænser. Folderen tænkes udsendt i 
første omgang til relevante mulige samarbejdspartnere i Storstrøms Amt og siden 
hen til et større målområde, hvis vi skønner, at vi er på rette spor. Folderen skal 
også ses som et håndfast udtryk for et forretningskoncept – et koncept, som også er 
nyt for os.” 

 
De erfaringer, partnerskabet i projektperioden har gjort sig med at yde konsulentbistand til kommuner, der 
ønsker at synliggøre og forbedre samarbejdet med lokale frivillige foreninger, giver et godt udgangspunkt for 
fortsatte diskussioner om mulige forretningskoncepter for frivillighedsformidlinger. Forretningskoncepttanken 
kommer til at stå sin prøve i den kommende periode, hvor partnerskabet ikke længere har mulighed for at give 
et gratis tilbud, men hvor kommunerne skal betale for de ydelser, de får. 
 
 
Erfaringer med netværksdannelse som grundlag for udvikling af frivilligt socialt arbejde regionalt 
Mens de foreløbige erfaringer med at yde konsulentbistand til kommuner er positive, er erfaringerne mere 
blandede, når det kommer til netværksdannelse som grundlag for udvikling af frivilligt socialt arbejde regionalt. 
Men snarere end det handler om, at netværksdannelse og de metoder, der er blevet anvendt, ikke er 
anvendelige, peger partnerskabet på, at kommunerne kan være vanskelige at få i tale. Det kræver i hvert fald 
et langt sejt træk og betydelig tålmodighed: 
  

”Vi havde forlods ventet en betydelig mere positiv og aktiv respons på vores tilbud 
om aktiviteter. Derfor blev vi naturligvis overraskede over de mange passive 
tilbagespil fra kommunerne, ja, til tider direkte negative. Vi mener jo nok, at vi har 
gennemført nogle succesrige og vellykkede aktiviteter, møder og konferencer, men 
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deltagelsen har slet ikke været så stor som forventet – og står i et misforhold til den 
megen tid, vi har anvendt for at skabe opmærksomhed.” 

 
Partnerskabet peger i forlængelse heraf på en række problemstillinger, som de i deres arbejde med 
udviklingsprojektet er stødt på. Nogle er specifikt gældende for konteksten Storstrøms Amt. Andre helt 
overordnede. Og atter andre peger på nogle generelle overvejelser, som også andre frivilligcentre, der vælger 
at tage udfordringen med at danne netværk mellem kommuner og amt, kan tage afsæt i: 
 

§ ”Frivilligt socialt arbejde har åbenbart en lav status ude i de små kommuner. 
§ Frivilligt socialt arbejde nyder ringe politisk bevågenhed. 
§ Det er svært at komme udefra og sætte frivilligt socialt arbejde på dagsordenen. 
§ Aktive kontaktpersoner findes ikke i små kommuner – dog med få undtagelser. 
§ Kommunerne er pressede af andre opgaver, som prioriteres højere. 
§ Frivilligt socialt arbejde fremstår ikke som noget, man ’skal’, men ’kan’ i  

kommunerne. 
§ Trods egen paragraf (§ 115) i lovgivningen er der ingen retlige konsekvenser 

ved passivitet. 
§ Henvendelser fra udefrakommende aktive personer opleves som irriterende 

(Janteloven). 
§ Henvendelser udefra skaber dårlig samvittighed i forvaltningen. 
§ Henvendelser direkte til den frivillige verden lokalt er uoverskueligt, da kun 

meget få kommuner har etableret samlende, repræsentative organer for de 
frivillige organisationer. 

§ Personligt engagement i forvaltningerne er meget afgørende for det frivillige 
sociale arbejde. 

§ Tilfældigheder i forvaltningerne hersker over udviklingen af frivilligt socialt 
arbejde. 

§ Tilfældighedsprincippet er uhensigtsmæssigt som planlægningsgrundlag, 
ineffektivt. 

§ Tilgangen fra et (fjernt og ukendt) regionalt center virker fremmedgørende. 
§ Manglende personligt netværk mellem center og forvaltning skaber utryghed og 

modvilje. 
§ Nærhedsprincippet kommer til kort ved regionalcenter-konstruktionen – eller 

kræver tid. 
§ Kommunerne ser næppe megen fordel eller nødvendighed af frivilligt socialt 

arbejde. 
§ Projektledernes optimisme og vilje til stædig indsats er på hård prøve i den 

regionale verden.” 
 
En meget væsentlig erfaring er betydningen af det personlige kendskab og den personlige kontakt. Begge 
frivilligcentre er vant til at arbejde i et mindre lokalområde, hvor de både kender de kommunale embedsmænd 
og de frivillige organisationer. Og dette personlige kendskab til hinanden – tilliden – er afgørende, når et 
samarbejde skal opdyrkes eller videreudvikles. Når man påtager sig regionalcenteropgaver, som fx at etablere 
netværk mellem kommuner, som man ikke på forhånd har et indgående kendskab til, så vanskeliggøres 
handlemulighederne betydeligt. I relation til om regionalcentermodellen har noget fremtidsperspektiv, skriver 
partnerskabet i deres erfaringsopsamling:  
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”Igennem flere omgange har vi drøftet, om den regionale centertanke overhovedet 
kan byde på noget. Det tror vi godt, den kan – men kun på et overordnet niveau med 
konsulenttjeneste og opsamling af viden og måske kursustilbud og lignende. Det er 
fortsat nødvendigt med de lokale forankringer af det frivillige arbejde.” 

 
I forhold til formidling af frivilligt arbejde, foreningsservice og projektstøtte understreger de to centerledere, at 
det ikke alene er vigtigt, men helt nødvendigt med en lokal forankring af tilbuddene. 
 
 
Læring – anbefalinger 
♦ ”Ved en energisk, stædig og personbåret indsats kan frivilligt socialt arbejde synliggøres, anerkendes og 

hæves fra sin meget lave status ude i kommunerne.” 
 
♦ ”Hvis man har lyst til at arbejde med udvikling af et forretningskoncept:  

Dan et partnerskab med din nabo – hvis I kan forvente en god personlig resonans. Lav så et 
konsulenttilbud over jeres kompetencer. Brug dette tilbud (folder, hjemmeside, brev eller anden form) til at 
føre jer frem, hvilket også vil synliggøre udviklingsmuligheder for frivilligt socialt arbejde i det hele taget – 
og måske endda være med til at give feltet status.” 
 

♦ ”Det kunne være sjovt at danne et måske ligefrem landsdækkende forum for udveksling af 
konsulenterfaringer. Og det kunne give inspiration til det daglige arbejde.” 
 

♦ ”En vigtig erfaring er, at ’det tager lang, lang tid’ at få en positiv dialog i gang i en kommune – hvis ikke 
dialogen kan bygge på et allerede etableret positivt samarbejde.” 

 
♦ ”Vi havde ikke forestillet os, at partnerskabet ville udvikle sig til et blivende fænomen, men sådan er det 

blevet. Det skyldes dels de gode oplevelser, vi har haft med det fine samarbejde, dels at 
forretningskonceptet, som hviler på tilbuddet om konsulenttjeneste i en bred forstand, har en naturlig og 
praktisk form i partnerskabet.” 
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Frivillighedshuset i Helsinge og Frivilligcentret i Græsted-Gilleleje  
 
Frivillighedshuset i Helsinge og Frivilligcentret i Græsted-Gilleleje søgte i fællesskab midler i 
Kvalitetsudviklingsprojektet til at kvalitetsudvikle frivillighedsformidlingers støtte til nye projekter. De to 
frivillighedsformidlinger havde tilsammen været med til at igangsætte mere end 50 nye projekter de 
foregående ni år. Udgangspunktet for delprojektet var at beskrive projekternes erfaringer i relation til, hvad der 
er medvirkende til at understøtte den frivillige ’knopskydning’ – fødslen af nye projekter. Fokus skulle i særlig 
grad være på, hvordan frivillighedsformidlingerne og de ansatte koordinatorer kan bidrage bedst muligt til 
processen. 
 
De to frivillighedsformidlinger søgte altså ikke midler til at igangsætte nye projekter eller etablere nye 
samarbejdsrelationer. Det centrale i det fælles projekt var at kvalitetsudvikle en af frivillighedsformidlingernes 
kerneydelser – projektstøtte – ved med afsæt i lokale erfaringer at søge at fremhæve centrale elementer i 
denne arbejdsproces. 
 
I denne beskrivelse af de to frivillighedsformidlingers arbejde med ’knopskydningsprojektet’ ligger  
hovedvægten på organisering af projektet og de metoder, der blev anvendt. De mere konkrete resultater af 
projektet kan læses i den farverige publikation ”Fra knop til blomst – En alternativ ’havebog’ om knopskydning 
indenfor det frivillige arbejde”, der er vedlagt denne rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Knopskydningsprojektet – organisering, metodevalg og arbejdsproces 
 
Organisering af samarbejdet 
De to frivillighedsformidlinger valgte at ansætte en tredjeperson til at arbejde med projektet. Det valg blev dels 
truffet som et positivt valg for at få nye øjne til at betragte knopskydningsprojekterne, dels i erkendelse, at de 
to projektledere havde rigeligt at gøre med at varetage den daglige drift af deres respektive formidlinger. 
Projektmedarbejderen blev ansat til at arbejde ca. seks timer pr. uge med projektet. De to koordinatorer 
udgjorde sammen med repræsentanter fra de to bestyrelser og projektmedarbejderen en styregruppe for 
projektet. Styregruppen har haft ansvaret for delprojektets økonomi, og derudover har dens primære opgave 
været at bidrage med sparring og rådgivning undervejs i processen. Styregruppen mødtes kvartalsvist i 
projektperioden.  
 
Projektmedarbejderen har løbende ført logbog over sit arbejde, hvilket også har været et glimrende redskab 
for styregruppen til at følge processen. 
 
Valg af metoder 
Efter at have fået positivt tilsagn om støtte til delprojektet holdt lederne af de to frivillighedsformidlinger og 
projektmedarbejderen et møde, hvor de mere konkret diskuterede indholdet af og tilgangen til projektet. 
Rammerne var tydelige, men hvordan skulle erfaringerne indhentes? Skulle der bruges spørgeskemaer eller 
interview? Hvor mange projekter skulle beskrives, og efter hvilke kriterier skulle de udvælges? Og hvordan 
skulle resultaterne formidles til kolleger i andre frivillighedsformidlinger? 
 

”Efter mødet var der sat tanker i gang, og et projekt begyndte at tegne sig: Vi ville 
koncentrere os om få projekter og gå i dybden med dem – et par stykker fra hver af 
de to kommuner. Vi ville lave interview med de frivillige i projekterne, men vi ville 
også have andre vinkler end de frivilliges med – fra politisk og embedsmandshold.” 
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I januar 2003 kontaktede projektmedarbejderen fire projekter – to fra hvert lokalområde. De blev udvalgt på 
baggrund af kriterier som: små/store projekter, ’gamle’ projekter, som havde eksisteret i længere tid, et nyt, der 
stadig var i startfasen, forskellige målgrupper af brugere, projekter, der havde haft henholdsvis en 
glat/besværlig fødsel. De fire projekter ville alle gerne deltage.  
 
En arbejdsproces i flere trin 
I løbet af vinteren og foråret blev nøglepersoner fra de fire projekter interviewet. Interviewene blev lavet med 
afsæt i en løs interviewguide, der sikrede, at interviewene kom rundt om samme emner, men også gav plads 
til at forfølge de emner, de frivillige brændte mest for at tale om: 
 

”Opdagede allerede fra første interview, at metoderne (projektstart, formål, økonomi 
osv.) betød mindre for de frivillige – de ville tale om deres engagement i forhold til 
brugerne og de frivillige imellem.”   

 
Interviewene blev optaget på bånd. Båndene blev, ligesom de interview, der i maj og juni blev lavet med en 
borgmester, en socialchef, en grøn guide og de to frivillighedskoordinatorer, udskrevet i løbet af efteråret 
2003.  
 
Sideløbende med denne proces blev formidlingen af projektets resultater overvejet. I starten af foråret blev det 
besluttet at formidle erfaringerne i en kogebog. Kogebogen skulle bestå af en blanding af rigtige madopskrifter 
og opskrifter på, hvordan man kan understøtte igangsættelsen af nye frivillige projekter. Sprogligt skulle 
formidlingen af erfaringer fra de lokale projekter hente metaforer fra kogebogens verden. 
Projektmedarbejderne udarbejdede af flere omgange forslag til indholdsfortegnelse og disposition til 
kogebogen. 
 
I efteråret 2003 gik skrivefasen i gang, og formidlingen af projektet tog en ny drejning: 
 

”Vi besluttede at koble en journalist på processen, da projektmedarbejderen var 
usikker på at skrive i den let tilgængelige form, som bogen gerne skulle have. I 
oktober fik vi kontakt med en journalist, som blev koblet på processen. Vi ledte også 
efter en illustrator, da vi gerne vil illustrere kogebogen med fx grøntsager, krydderier 
og køkkenredskaber fra kogebogens verden. Vi forsøgte også at få fat i en kendt 
kok, som kunne bidrage med nogle ’rigtige’ opskrifter – vi tog kontakt til Søren 
Gericke og Camilla Plum, men det lykkedes ikke at få dem med på idéen. 
Journalisten blev introduceret til emnet – hun kendte ikke til det frivillige arbejde i 
forvejen. Hun syntes, at metaforerne fra kogebogens verden let blev for ’søgte’ og 
foreslog, at vi i stedet lavede en ’havebog’. Ja, selvfølgelig – vi har jo hele tiden talt 
om ’knopskydning’ – at det drejer sig om at få tingene til at gro og blomstre .Vi 
droppede kogebogen efter et møde i styregruppen.” 

 
I november og december 2003 blev skriveprocessen intensiveret i et samarbejde mellem journalisten og 
projektmedarbejderen. For at kunne tilføre ’havebogen’ en status på udviklingen i de fire projekter, 
gennemførte projektmedarbejderen i januar 2004 endnu en række interview med de udvalgte nøglepersoner. 
Derefter blev bogen præsenteret for styregruppen, og deres forslag til ændringer og tilføjelser blev indarbejdet.  
 

”Den 12.3. afleverede vi den færdige bog og illustrationer til layout. De havde sagt, 
at det hele kunne laves i løbet af en uge, så vi udsendte samme dag invitationer til 
en reception for udgivelse af bogen. Receptionen skulle holdes tre uger senere den 
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2.4.2004. Imidlertid vi var igennem en nervepirrende periode, hvor layoutmanden gik 
i sort, men vi nåede det. Bogen kom med fragtmand, to timer før folk strømmede ind 
til receptionen!” 

 
Effekter af projektet 
”Fra knop til blomst – En alternativ ’havebog’ om knopskydning indenfor det frivillige arbejde” blev efter 
projektperiodens ophør sendt til samtlige frivillighedsformidlinger i Danmark. Forventningen er, at bogen kan 
være med til at sætte diskussioner i gang blandt projektledere og frivillige i andre frivillighedsformidlinger om, 
hvad god kvalitet i støtten til nye projekter er. 
 
Der har desuden været bragt artikler i Frederiksborg Amtsavis (den 2. april 2004) og i den lokale Ugeposten 
(den 14. april 2004) i forbindelse med udgivelsen af bogen. De gav en umiddelbar effekt: 
 

”Avisartiklerne har vi fået en del respons på. Blandt andet kom der to frivillige fra 
Frederikssund og fik en stak bøger med hjem. De ville meget gerne starte en 
frivillighedsformidling i Frederikssund, og ville hente inspiration til dette gennem 
bogen, ligesom vi har lovet dem vejledning og støtte omkring dette. På den måde 
kan vi også være med til at fylde i hvert fald én af de ’hvide pletter’ på landkortet ud, 
selv om det ikke i første omgang var vores intention med udviklingsprojektet. En fin 
bivirkning synes vi!” 

  
En anden positiv bieffekt af både avisartikler, selve bogen og receptionen har været, at både de frivillige, der 
er interviewet og citeret i bogen, og de projekter, der beskrives, er blevet mere synlige og har fået øget deres 
selvværd: ”De er stolte af den dokumentation af deres arbejde, som nu foreligger.”  
 
 
Læring – anbefalinger 
♦ ”Vores erfaringsopsamling viser, at det grundlæggende i de frivillige projekter er de frivilliges engagement 

– at de berøres både i forhold til brugerne af projekterne og internt blandt de frivillige – og at denne 
berørthed udmønter sig i handling – at de er med til at gøre en forskel! Det betyder, at dette moment skal 
dyrkes og  plejes, hvis tingene skal lykkes.” 

 
♦ ”Vores projekt viser med al tydelighed, at det er nødvendigt med den professionelle assistance [fra 

projektledere i frivilligcentrene (red.)], hvis det frivillige arbejde skal styrkes.” 
 
♦ ”En læring er, at vi er blevet mere bevidste om frivillighedskoordinatorernes rolle i de frivillige projekter: 

Det har stor betydning, når koordinatoren griber ind i processen, og lige så stor, hvis hun/han 
undlader/holder op med at med at være med. At finde den rette balance mellem at være støttende og 
holde modet oppe hos de frivillige, men også at være i stand til at stoppe i tide – ikke at forsøge at holde 
liv i noget, som ikke kan bære på længere sigt, er centralt.” 

 
♦ ”Koordinatoren må hele tiden have fingeren på pulsen, i forhold til hvad der foregår i det kommunale miljø: 

Hvem sidder på hvilke poster. Kontakterne skal plejes. Med andre ord: Koordinatorerne skal være i stand 
til  at ’networke’ i det lokale miljø.” 
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Det tværregionale samarbejde H-O-H (Herning-Odense-Herlev) 
 
Tre af de projektbeskrivelser, som Socialministeriet modtog i forbindelse med ansøgningsrunden til 
Kvalitetsudviklingsprojektet, kom fra det, der blev kaldt ’Det tværregionale samarbejde H-O-H’. Det 
tværregionale samarbejdsprojekt bestod af De Frivilliges Samråd i Herning, Netværkskontakten i Odense og 
Kontaktstedet i Herlev. Idéen til at samarbejde på tværs af landet opstod i juni 2002. På et møde i de to 
landsforeningers regi blev mulige temaer og projekter i relation til Kvalitetsudviklingsprojektet diskuteret, og de 
tre frivillighedsformidlinger fandt sammen om en fælles interesse i at kvalitetsudvikle indsatsen over for 
virksomheder i lokalområdet.  
 
I perioden fra mødet i juni, til de færdige ansøgninger blev sendt til Socialministeriet, holdt de tre 
frivillighedsformidlinger flere møder, hvor de overordnede rammer for samarbejdet blev fastlagt. Hvert af de tre 
projekter kom til at indeholde to delelementer: En del, der fokuserede på at udvide den geografiske dækning af 
frivillighedsformidlingen, og et delelement, der handlede om at etablere samarbejde med lokale virksomheder. 
Det var denne sidste del – kontakten til virksomheder – de tre projekter ønskede at indgå et tættere 
samarbejde om. Konkret indebar dette samarbejde, at de tre projekter ansatte en fælles koordinator. 
Koordinatoren, der var tilknyttet Netværkskontakten i Odense, skulle arbejde 18 timer pr. uge i Odense (da 
han her også skulle arbejde med det delelement, der omhandlede udvidelse af den geografiske dækning af 
frivillighedsformidlingen), 8 timer ugentligt i Herning og 5 timer i Herlev.  
 
De tre frivillighedsformidlinger indsendte hver sin ansøgning til Kvalitetsudviklingsprojektet, men 
ansøgningerne var så at sige ’bundet op på hinanden’, og den fælles koordinator var udpeget. Selv om de tre 
projekter altså allerede, inden Kvalitetsudviklingsprojektet gik i gang, var langt i deres diskussioner af, hvordan 
de konkret skulle etablere samarbejde med lokale virksomheder, og havde fastlagt rammer omkring 
samarbejdet, har det vist sig vanskeligt at få samarbejdet til at fungere i praksis. Det betyder, at den fælles del 
af de tre projekters arbejde (samarbejdet med de lokale virksomheder), ikke er kommet så langt, som de tre 
projektledere og koordinatoren selv havde forventet. Det er ikke helt enkelt at pege på, hvorfor det i praksis 
viste sig vanskeligt at få det fælles projekt til at fungere i overensstemmelse med de tidsplaner og mål, der var 
fastlagt. Så i stedet for forklaringer, fremhæves med afsæt i de tre projekters egne afrapporteringer en række 
punkter, som de involverede medarbejdere i de tre projekter har lært af – og som kan være relevante også i 
andre sammenhænge i den frivillige verden. 
  
De overordnede erfaringer omkring processen med at samarbejde på tværs af landet og på tværs af tre 
forskellige frivillighedsformidlinger beskrives inden de indholdsmæssige resultater og erfaringer fra de tre 
involverede projekter. Denne rækkefølge er valgt, fordi samarbejdsprocessen har været en afgørende faktor 
for, hvad og hvordan der er blevet arbejdet med at etablere kontakt til virksomheder i de tre projekter. 
 
 
Organiseringen af samarbejdet 
 
Bestyrelse, arbejdsgruppe, projektledere og projektkoordinator 
Som nævnt havde de tre projekter i fællesskab ansat en koordinator, hvis opgave var klart defineret allerede i 
projektbeskrivelsen. Projektkoordinatorens opgave var: 
 

” - Stå for koordinering og praktisk gennemførelse af udviklingsprojektet og dets 
forskellige samarbejdsflader 
- Skabe en ramme omkring udviklingsprojektet, som sikrer det opmærksomhed og 
gennemslagskraft 



 30

- Fastholde engagement, ansvarlighed og projektejerskab 
- Samarbejde med udviklingsprojektets daglige ledere i de respektive foreninger i 
udviklingsprojektet 
- Samarbejde med udviklingsprojektets frivillige medarbejdere, der involveres 
- Planlægge udviklingsprojektets fællesmøder, herunder udarbejde dagsorden og 
referater 
- Deltage i relevante faglige netværk og samarbejdsfora 
- Udarbejde dokumentationsmateriale, registrere henvendelser til   
udviklingsprojektet, analyser og afrapportering til brug for blandt andet evaluering.” 
 

Projektkoordinatoren refererede til projektlederne i de tre frivillighedsformidlinger. Projektlederne har i alle tre 
formidlinger haft en bestyrelse bag sig, men derudover havde man i Herning nedsat en lokal arbejdsgruppe i 
relation til projektet. Og hvor kompetencefordelingen mellem projektkoordinatoren og de tre projektledere 
fremgik af projektbeskrivelsen, var det ikke blevet diskuteret, hvilken rolle arbejdsgruppen skulle have.  
 

”En af de hæmmende faktorer var de(n) manglende overvejelser om, hvilken rolle en 
arbejdsgruppe skulle spille for processen. Det var nævnt i Hernings 
projektbeskrivelse, at der havde været en arbejdsgruppe, som havde gjort sig tanker 
om, hvorledes projektet kunne etableres, lokalt set. Men ellers var der ikke nogen 
steder beskrevet, hvilken funktion en evt. arbejdsgruppe skulle have. Der var 
således ikke på forhånd taget stilling til organisations-, beslutningsstrukturer og 
kompetencefordeling. Her må de tre foreninger i fællesskab tage på deres kapper, at 
under udarbejdelsen af projektbeskrivelserne var denne problemstilling ikke blevet 
tænkt godt nok igennem.” 

 
Både projektledere og koordinator fremhæver, at arbejdsgruppen blandt andet i kraft af at have en kompetent 
lokal erhvervsmand siddende havde stor viden på området. Men da en af de centrale ting, som de tre projekter 
ønskede at samarbejde om, var at udarbejde en ’frivilligpakke’ – informationsmateriale til virksomheder – viste 
det sig i praksis at være vanskeligt at have en særskilt arbejdsgruppe i relation til et enkelt projekt, der også 
skulle tage stilling til udformningen af materialet. Særligt fordi de to projektledere fra Herlev og Odense kun 
indirekte havde kontakt med arbejdsgruppen igennem projektkoordinatoren. Hvis der havde været generel 
enighed om, hvordan informationsmaterialet skulle udformes, og hvad der skulle stå i det, havde 
problematikken omkring organisering og kompetencefordeling formentligt ikke haft indflydelse på det fælles 
projekt. Men sådan var det ikke. Og en vigtig lære er, at selv om man som udgangspunkt er enige om det 
fælles tema for et samarbejdsprojekt – at etablere kontakt til virksomheder – så har det stor betydning for 
udformningen af informationsmateriale til virksomheder, om man ønsker at hverve frivillige eller at synliggøre 
de tilbud, der eksisterer i den frivillige verden. 
 
De vanskeligheder H-O-H, på trods af gode intentioner, har haft med i praksis at få samarbejdet til at fungere, 
viser også, at det kan være en god idé at udarbejde en form for samarbejdsaftale/kontrakt. Her kan man 
beskrive, hvad man kan forvente af hinanden, de formelle rammer omkring organisering af projektet, 
beslutningskompetencer o.l. Det kan virke som unødigt bureaukratisk papirnusseri, men processen omkring at 
lave den, kan give anledning til klargørende diskussioner, der senere kan lette processen, og skabe bedre 
forståelse for hinandens ståsteder. Som skrevet i det første kapitel rummer betegnelsen frivillighedsformidling 
projekter, der har forskellige ’fødselshistorier’, og er meget forskellige i relation til organisering, finansiering og 
arbejdsområder. En af anbefalingerne fra H-O-H-samarbejdet er: 
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”At man forsøger at afdække hinandens forskelligartethed, og hvilken betydning det 
har for et samarbejde i praksis. Hvordan ser hinandens foreningsstrukturer ud? Det 
spiller blandt andet også en rolle, i hvilken organisatorisk ramme man er projektleder 
i de respektive foreninger.” 

 
Frivilligpakken 
I løbet af foråret 2003 arbejdede H-O-H med at udvikle en frivilligpakke, der skulle sendes til udvalgte 
virksomheder. Virksomhedspakken skulle være døråbneren – det udgangspunkt, som det videre samarbejde 
med virksomhederne skulle tage afsæt i. De tre projektledere og koordinatoren mødtes af flere omgange. 
Materialet blev skrevet, omformuleret, redigeret og skrevet igen. Deadlines blev fastlagt… og overskredet. Og 
også arbejdsgruppen i Herning havde en holdning til materialets udformning. Arbejdet blev drænet for den 
nødvendige energi. Og da informationsmaterialet skulle bruges i forbindelse med den første henvendelse til 
virksomhederne, stod den del af udviklingsprojektet stille.  
 
Afslutningen på arbejdet med det fælles materiale kom i september 2003, hvor de tre projekter besluttede 
fremover at benytte hinanden til sparring og inspiration, og at lægge det forpligtende samarbejde, der 
efterhånden var blevet en hæmsko for alle, bag sig: 
 

”En fremmende faktor [for de tre projekter (red.)] var i høj grad også den frisætning, 
der skete på mødet […] hos SUS. Et af mødets hovedtemaer var H-O-H-arbejdet 
med ”frivilligpakken”, som var tænkt som det fælles foldermateriale, der kunne 
anvendes uanset lokalitet. Arbejdet med ”frivilligpakken” havde taget 
uforholdsmæssigt meget tid. Konklusionen på dette punkt blev, at de tre projekter 
frisatte sig over for hinanden med hensyn til at udarbejde fælles materiale mv.” 

 
Der var efterfølgende ingen af de tre projekter, der arbejdede videre med at lave en egentlig folder, der kunne 
sendes til virksomhederne. Men de overvejelser og diskussioner, der blev taget undervejs i processen, har 
naturligvis haft stor indflydelse på arbejdet fra september til projektafslutningen i marts 2004: 
 

”Men den ’produktion’ af fælles materiale i form af diverse tekster, som skulle indgå i 
foldermaterialet, udformning af introduktionsbrev, tanker bag mulige budskaber, vi 
ville bringe mv., anser H-O-H, ikke for at være spildt. Så selv om processen med at 
udarbejde fælles materiale ikke førte til et fælles produkt, så har der været vendt 
mange forskellige problemstillinger i løbet af processen.” 

 
At etablere samarbejde med en ’fremmed’ partner 
En anden faktor, der kom til at betyde noget for processen, var, at jo længere tid der gik, og jo mere det fælles 
materiale blev finpudset, gennemtygget og atter forkastet, jo mere kom de virksomheder, man gerne ville i 
kontakt med til at fremstå som ’en særlig race’: 
 

”Og jeg tror også, at det her fællesskab også var med til at understøtte, at en kontakt 
til en virksomhed blev noget vældig, vældig kompliceret noget. Hvor det var stakke 
af papir og altså noget, som vi ikke er vant til at arbejde med, og som vi sætter stor 
pris på, at vi ikke arbejder særligt meget med. Men da vi var inde i det, sagde vi jo 
ikke, at nu stopper vi det, og gør som vi plejer, og det vil sige, bare at gøre det og 
se, hvad der sker.” 
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En af de ting, alle tre projektledere og koordinatoren er enige om, er, at det er nødvendigt en anden gang at 
have mere tillid til, at de metoder, der fungerer på andre områder, også kan bruges i forhold til at kontakte og 
samarbejde med virksomheder. Og at det er vigtigt, at man ikke forsøger at ligne de virksomheder, man gerne 
vil samarbejde med, men holder fast i værdierne og den direkte kommunikationsform, der generelt eksisterer i 
den frivillige verden. 
  
I den sidste del af projektperioden arbejdede de tre projekter mere uafhængigt af hinanden. Der blev holdt 
enkelte fælles sparringsmøder, og projektkoordinatoren varetog fortsat opgaver i alle tre projekter. De 
erfaringer projekterne indhentede i denne sidste periode beskrivelses i relation til de enkelte projekter på de 
kommende sider.  
 
Læring – anbefalinger 
♦ ”Arbejdsprocessen har vist, at det er godt at diskutere og reflektere sammen med andre – at få sat 

spørgsmålstegn ved det, man går og tager som en selvfølgelighed. For os har det ført til en erkendelse af, 
at når det ikke er selvfølgeligt for os, som befinder os i det samme felt, er det det formentligt endnu mindre 
for andre.” 

 
♦ ”Vi kan sagtens være bagkloge og sige, at vi burde have trukket i håndbremsen i forhold til 

samarbejdsformen for længe siden. Jeg skulle måske også haft mere at sige, men jeg havde ingen 
kompetence til at sige stop. Men når vi kigger tilbage, så har vi – undskyld –  fandeme lært meget. Vi lærte 
rigtigt meget, det er jeg ikke et sekund i tvivl om.” 

 
♦ ”Brug tid på skriftligt at formulere nogle få ’bindinger’ i opgaver, og giv plads til ’fri udfoldelse.’” 
 
♦ ”Klarere mål og prioritering ved starten af en større opgave. Klarlæg beslutningsgange i opgaven. 

Uoverensstemmelser mellem samarbejdspartneres mål skal afdækkes – og så videre derfra.” 
  
♦ ”Hvorvidt en fælles koordinator er en idé til andre, skal være usagt. Men måske ville en mere lokal 

geografisk tilknytning af koordinatoren være mere ideel og hensigtsmæssigt for alle parter. Men det har 
været godt med en person, som har haft overblikket over en proces, hvor der er tre foreninger i et 
tværregionalt samarbejde.” 

 
♦ ”Projekter skal være lokalt forankret. Hvis der skal samarbejdes med andre, skal det være projekter med 

samme målgruppe.” 
 
♦ ”Af  hæmmende faktorer kan primært nævnes det tværregionale samarbejde, som ikke har fungeret 

optimalt, primært på grund af vores store forskelligheder fra landsdel til landsdel, men også i forhold til 
vores bagland og organisation. ” 
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Herning Frivillig Center  
 
Herning Frivillig Center er en paraplyorganisation bestående 64 frivillige foreninger og organisationer. 
Frivilligcentret er etableret i 2003 ved en sammenlægning af De Frivilliges Samråd og De Frivilliges Hus i 
Herning. Sammenlægningen har betydet, at projektet er fortsat i regi af Herning Frivillig Center, men at 
projektlederen er udskiftet undervejs, da man valgte at ansætte en ny leder af det nyoprettede center. 
Udskiftningen har betydet, at den nye leder skulle overtage et projekt, som han ikke selv var ”fadder” til. I 
forbindelse med frisætningen fra H-O-H-samarbejdet skriver han: 
 

”Efter et godt møde med SUS den 26. september 2003 i København blev det 
besluttet, at de enkelte projekter i Herlev- Odense- Herning (HOH) blev fritstillet i 
forhold til hinanden, hvilket vil sige, at vi nødvendigvis ikke behøver at være enige 
i måden eller for den sags skyld processen og vejen til målet, hvilket vi i Herning er 
meget glade for. Vi holder os selvfølgelig inden for rammerne af den overordnede 
projektbeskrivelse.” 

 
Den relative korte tidsperioden, hvor den nye leder har været ved roret, har betydet, at der er en del initiativer, 
som er planlagt, men som først vil blive effektueret efter projektperiodens afslutning. 
 
 
Målsætning 
I Herning har man arbejdet med at kvalitetsudvikle hvervningen af frivillige, formidlingen af frivillige job og 
synliggørelse af det frivillige sociale arbejde i Herning Kommune. Konkret ønskede man at indhente erfaringer 
med at synliggøre mulighederne i det frivillige sociale arbejde over for lokale erhvervsvirksomheder. Formålet 
med at blive mere synlige har været dobbelt: både at gøre opmærksom på, at det frivillige arbejde har noget at 
tilbyde virksomhedernes medarbejdere i form af konkrete tilbud om rådgivning, selvhjælpsgrupper etc., og at få 
flere erhvervsaktive borgere til at yde en frivillig indsats. Det har også været vigtigt at være åbne over for nye 
tanker og idéer, der måtte dukke op undervejs. Projektlederen siger: 
 

”Det er vigtigt ikke bare tage eller tilbyde det, man har på hylderne, men kigge på, 
hvad der er brug for for at lykkes.” 

 
 
Erhvervsrådet som indgangsport 
I relation til projektet havde man i Herning nedsat en arbejdsgruppe. Sammensætning af den afspejler 
målsætningen om at komme i dialog med virksomheder. En af repræsentanterne havde en betydelig position i 
det lokale erhvervsliv. At have en erhvervsmand i arbejdsgruppen er noget, projektet varmt anbefaler til andre 
frivillighedsformidlinger, der ønsker at arbejde med et lignende projekt 
 

”Fra starten vidste man, at skulle projektet lykkes, skulle det være via 
virksomhedsledere, derfor gik man ud og fandt en virksomhedsleder, som var 
interesseret og havde forståelse for de bløde værdier på arbejdsmarkedet.” 

 
Erhvervsmanden etablerede blandt andet en kontakt til det lokale erhvervsråd, hvilket ifølge projektlederen har 
været en uvurderlig støtte: 
 

”Jeg vil sige, at det har været en kanon støtte, at vi har haft Erhvervsrådet med. Og 
det har virkelig været et plus med den sparring, vi har fået af Søren, som er deres 
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primære koordinator på det, der hedder Det Rummelige Arbejdsmarked. Det har 
været helt eminent – virkelig godt. Fordi han har kunnet givet input, så vi har fået 
brugt de rigtige vendinger og billeder over for virksomhederne, som vi gerne vil have 
fat i. Det har været guld på den måde. Vi kunne ikke finde ud af at gå ud til 
virksomhederne, så jeg bad Søren komme med fem virksomheder, som han mente 
kunne være interessante for os. Det gjorde han ud fra sin viden om, hvilke 
virksomheder der er interesserede i de bløde værdier og fremme i skoene på det 
punkt. Så der har vi fået fem virksomheder, som vi efterfølgende har haft kontakt 
med. De har bare så travlt, at aftalen er, at vi tales ved efter sommerferien”. 

 
Herning Frivillig Center lægger også vægt på, at projektet er blevet beskrevet og har fået Erhvervsrådets 
anbefalinger via Erhvervsrådets interne mailinglister. Efter beskrivelsen og anbefalingen af projektet var blevet 
sendt rundt, fulgte projektlederen op på den indirekte kontakt, så projektet ikke gik i glemmebogen: 
 

”Efterfølgende sendte vi information ud til dem, som fortalte, hvad vi kan tilbyde, 
og hvad de kan få ud af det, sammen med en folder. Dette blev fulgt op med en 
telefonopringning – og det har fungeret fint, der har ikke været noget der.” 
 

Det, projektet efterspørger, er ikke penge, men blandt andet at få mulighed for at åbne medarbejdernes øjne 
for, at der i den frivillige verden er nogle mulighed, som det er værd at gøre opmærksom på: 
 

”I tilfælde af, at en medarbejder har et problem, og virksomheden har valget mellem 
at sparke vedkommende ud og bruge penge på at oplære en ny, er det bedre, at de 
har adgang til vores netværk. Moderne ledelsesformer og virksomhedskulturer går i 
den retning, og er virksomhederne ikke med på det, kan de hverken fastholde eller 
tiltrække medarbejdere.” 

 
Et andet aspekt, som fremhæves i Herning er, at man gerne vil bidrage til erhvervslivets  
medarbejderhåndbøger. 
 
Et samarbejde alle vinder ved 
 

”Herning Frivillig Center vil selvfølgelig ikke lægge skjul på, hvad vores intentioner er 
med dette samarbejde. Det primære mål er at skaffe flere frivillige til det frivillige 
sociale arbejde. Yderligere forventer vi, at der sker en klart større synliggørelse af 
det frivillige sociale arbejde her i lokalområdet.” 

 
Dog er de frivillige i Herning helt på det rene med, at det er firmaerne, der bestemmer, hvor langt de vil være 
med: 
 

”Men vi kan sparre med dem. Samtidig giver det en mulighed for at komme ud og 
fortælle, hvad vi er for nogen, og trække nogen med ind i den frivillige verden.” 

 
Der handler i høj grad om at tilbyde at bidrage og inspirere virksomhedernes diskussioner af holdninger og 
værdi. 
 
I forbindelse med de konkrete kontakter er der planer om at lave en tre-trins-model: 
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”Først snakker vi med lederne, dernæst med deres samarbejdsudvalg, og vi håber, 
at vi i den fase får hul igennem til alle de ansatte i virksomheden.”  

 
Projektlederen fortæller, at det med at gå til ledelsen først –  og ikke til fx medarbejderne eller fagbevægelsen 
– er meget vestjysk: 
 

”Vi har altid en direkte dialog med ledelsen. Vi tror på, at skulle vi ind nogen steder, 
skal det ske via virksomhedslederne, som en naturlig del.” 

 
 
Virksomhedernes sociale profil 
I samarbejdet ser projektlederen det som uproblematisk, hvis virksomhederne ønsker at bruge samarbejdet til 
at profilere sig selv. Og De Frivilliges Hus har planer om at produktudvikle et diplom til virksomheder, der gør 
en aktiv indsats i forhold til frivillig socialt arbejde. 
 

”Vi er villige til at stille vores navn til rådighed. Så længe det sker til gavn for det 
frivillige arbejde.” 

 
Herning Frivillig Center og arbejdsgruppen omkring projektet planlægger at fortsætte projektet på fuld kraft 
efter den officielle afslutning af Kvalitetsudviklingsprojektet. Selv er de tilfredse med, at de tre fokuspunkter for 
projektet, der blev formuleret, inden det gik i gang, er blevet opfyldt: De er kommet i dialog med virksomheder, 
der er etableret en kontakt til udvalgte virksomheder, og Dansk Arbejdsgiverforening inddraget i projektet via 
Erhvervsrådet. 
 
Om baggrunden for i det hele taget at interessere sig for erhvervslivet, siger projektlederen: 
 

”Indgangsvinklen var at få fat i en ny målgruppe. Det er så mange andre, der river i 
de eksisterende målgrupper, så det kunne være interessant at udvide ’jagtmarkerne’  
Der er hård konkurrence om de frivillige i dag.” 

 

Læring og anbefalinger 
♦ ”Det er vigtigt, at sammensætningen af arbejdsgruppen afspejler målgruppen for projektet.” 
 
♦ ”Vi forventer fremover på baggrund af det lokale projekt og den gode dialog mellem Herning Frivillig 

Center og erhvervslivet at kunne udbygge dialogen og troværdigheden i lokalområdet.” 
 
♦ ”Vi vil gerne huskes for at have etableret en god dialog, forståelse og troværdighed mellem det lokale 

frivillighedscenter og erhvervslivet i lokalområdet, som sikkert vil bibringe mange positive tiltag i fremtiden, 
herunder en øget synliggørelse af det frivillige sociale arbejde i den lokale bevidsthed.” 

 
♦ ”Det vigtigste læringsmæssige aspekt har været, at det lokale arbejde er mere håndgribeligt end et 

samarbejde på tværs af landet, idet man har nærheden til ildsjælene (de frivillige), endvidere har det været 
en god oplevelse med de landsdækkende erfaringsopsamlinger, hvor man har haft mulighed for at 
debattere og udveksle idéer og erfaringer med de øvrige lokalprojekter.” 
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Netværkskontakten i Odense 
 
Netværkskontakten i Odense er en selvstændig forening, der både arbejder med formidling af frivillige, 
igangsættelse af selvhjælpsgrupper og foreningsstøtte. Foreningen har etableret sig med en bestyrelse, der 
fastlægger de overordnede rammer for arbejdet, mens den daglige ledelse varetages af en ansat projektleder.  
 
Netværkskontakten har – som beskrevet – været et af de tre projekter i H-O-H-samarbejdet. Men ud over at 
arbejde med hvervning og synliggørelse af det frivillige arbejdes værdier over for virksomheder og ansatte, 
søgte Netværkskontakten også midler i Kvalitetsudviklingsprojektet til at udvide frivillighedsformidlingens  
geografiske dækning. På Fyn eksisterede der på ansøgningstidspunktet yderligere to frivillighedsformidlinger i 
henholdsvis Svendborg og Ringe. Nordfyn var en såkaldt ’hvid plet ’ – et område, hvor der ikke var en 
frivillighedsformidling – og som en del af Kvalitetsudviklingsprojektet ønskede Netværkskontakten at etablere 
en satellit i det område. Men først en beskrivelse af erfaringerne med at samarbejde med virksomheder: 
 
 
Hvervning og synliggørelse over for virksomheder og ansatte 
De erfaringer, som Netværkskontakten i projektperioden har indhentet omkring at komme i dialog med 
virksomheder, har båret præg af udviklingen i det tværregionale H-O-H-samarbejde. Da dette samarbejde var 
båret af en idé om at udarbejde fælles informationsmateriale, før der blev taget kontakt til virksomheder, 
startede det mere udadvendte arbejde efter ’frisættelsen’ i september 2003.  
 
Ambassadør-modellen 
Metoden med at benytte informationsmateriale som indgangsvinkel til virksomhederne blev i sidste halvdel af 
projektperioden erstattet af ’ambassadør-metoden’. Den går i al sin enkelhed ud på at kigge sig omkring i sit 
netværk, og finde en person, der qua sin nuværende eller tidligere stilling (eller position) kan formidle kontakt 
til en eller flere centrale personer i en virksomhed. Ambassadøren er så at sige anbefaler af projektet og 
formidler af den første kontakt. 
 

”Først efter frisætningen i september 2003 […] fik vi tanke for en ellers oplagt 
’ambassadør’ for en mulig tilgang til virksomhederne. Vi havde i foreningen, ca. to år 
før, haft en positiv relation til denne ’ambassadør’, men af uransagelige årsager, 
havde vi ikke haft denne ’ambassadør’ tænkt ind i vores udviklingsprojekt på noget 
tidspunkt tidligere. Vi fik aftalt et møde i midten af oktober 2003 med vores ”glemte” 
ambassadør. Resultatet af dette møde blev, at vi fik sat navn på nogle virksomheder 
og kontaktpersoner, som alle havde en positiv reference til vores ambassadør.” 

 
Netværkskontakten sendte derefter et brev til en udvalgt direktør for en større virksomhed i Odense. Brevet 
blev kort efter fulgt op af en telefonisk kontakt. Virksomheden fik tilbud om, at Netværkskontakten kunne 
komme til et møde – enten med mellemledere eller et stormøde for alle virksomhedens ansatte – og fortælle 
om mulighederne i det frivillige arbejde. Det, Netværkskontakten gerne ville kommunikere til virksomhedens 
ledelse og ansatte, var, at det frivillige arbejde kan supplere de tilbud, virksomheder selv har til ansatte, der af 
den ene eller anden grund kommer i en krisesituation. Og tilbuddet omfattede også, at Netværkskontakten 
kunne udforme en skriftlig beskrivelse af mulighederne for at få og give hjælp og støtte i den frivillige verden. 
Dette papir kunne så vedlægges virksomhedens personalehåndbog.  
 
Direktøren syntes godt om tilbuddet, og ville drøfte det med mellemlederne, hvorefter han lovede at vende 
tilbage, så der kunne aftales en dato. Ved projektperiodens afslutning var der endnu ikke aftalt en mødedato. 
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Det rullende jobteam 
I sidste halvdel af projektperioden samarbejdede Netværkskontakten med ’Det rullende jobteam’ under 
Aktiverings- og kontanthjælpssektoren i Odense Kommune. Det rullende jobteam er et projekt, hvor to 
kommunalt ansatte jobkonsulenter matcher arbejdsledige med virksomheder, hvor der er mulighed for at blive 
ansat efter en praktikperiode. Jobkonsulenterne følger, støtter og rådgiver både den arbejdsledige og 
virksomhederne i processen. 
 
Den første kontakt med Netværkskontakten opstod ved, hvad man kan betegne som en meningsfuld 
tilfældighed. Projektlederen fra Netværkskontakten og en af jobkonsulenter fra Det rullende jobteam mødtes i 
en anden anledning, og kom til at tale om projektet. Jobkonsulenten gav udtryk for, at en af vanskelighederne 
ved at matche virksomheder og arbejdsledige var, at mennesker, der i en årrække har været uden for 
arbejdsmarkedet ,ofte mangler kendskab til de uformelle koder, normer og regler, der eksisterer på 
arbejdspladser. Denne snak var udgangspunktet for det, der efter en række møder mellem Netværkskontakten 
og Det rullende jobteam blev til projekt Frivillig jobguide: 
 

”Målet med ’Frivillig jobguide’ er at matche borgere med faglig erfaring og stolthed 
[frivillige (red.)] med borgere, der forsøger at finde fodfæste på arbejdsmarkedet 
[brugere (red.)]. Hjælpen kan bestå af gode råd, information om uformelle regler på 
arbejdsmarkedet, opmuntring, formidling af faglig viden, eller hvad de to mennesker 
nu finder ud af. 
 
Frivillige: Er mennesker med personligt overskud, der er rummelige, brænder for 
deres fag og har lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. De har måske forladt 
arbejdsmarkedet – måske arbejder de stadig. 
 
Brugere: Har i lang tid ikke – måske aldrig – haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Eller er på vej over i et nyt fagområde. De ønsker en frivillig guide til at hjælpe med 
at forstå spillereglerne på arbejdsmarkedet, er lydhøre og ønsker aktivt en plads på 
arbejdsmarkedet. 
 
De frivillige jobguider tilknyttes Netværkskontakten – og det er Netværkskontakten, 
der matcher frivillig og bruger. Der er mulighed for, at de frivillige mødes jævnligt 
afhængigt af lyst og behov. Hvis der er interesse for det, vil der også være mulighed 
for at mødes i mindre grupper, således at også praktikanter får mulighed for at møde 
ligesindede.”   

 
I december 2003 annoncerede Netværkskontakten efter frivillige med erhvervstilknytning eller -erfaring på 
hjemmesiden og i lokalavisen. Projektbeskrivelsen blev via en faglig konsulent i HK desuden sendt rundt til 
alle tillidsfolk i konsulentens distrikt.  
 
Der kom ingen henvendelser via HK, men nogle få henvendte sig på baggrund af annoncerne. I februar 2004 
deltog to frivillige i et møde om projektet, og blev efterfølgende interviewet for at skabe et godt udgangspunkt 
for matchningen. Ved projektperiodens afslutning havde ingen af de arbejdsledige, der var tilknyttet Det 
rullende jobteam, dog ønsket at gøre brug af muligheden for at blive matchet med en frivillig jobguide. 
Medarbejderne fra Netværkskontakten har dog ikke opgivet, hverken projektet eller den grundlæggende idé 
om at matche arbejdsledige med erhvervsaktive af den grund: 
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” Det rullende jobteam havde lidt svært ved at finde nogen, der ønskede tilbuddet. 
Men det bliver det faktisk mere spændende af – for dem, vi har i det rullende 
jobteam… Der er tale om nogle mennesker, som har været rigtig mange år i det 
offentlige system, og lykkes det på sigt at vise nogle af dem, at det her er et godt 
tilbud, så er det fint.  Det kan tage tid, og det må vi være parate til – det er vigtigt, at 
alle er klar over, at det er et tilbud og ikke tvang. Det er frivillighed, der er 
omdrejningspunktet i tilbuddet. Men metoden eller idéen vil kunne bruges mange 
andre steder. Vi startede i det ’tungeste’ hjørne af aktivering –  for det var det, 
tilfældigheden ville. Kan det ikke lade sig gøre der – hvilket jeg tror, at det kan, det 
tager bare tid –  så kan vi jo rykke over til nogle mindre tunge. Det har også været 
spændende at diskutere snitfladerne med jobkonsulenterne – hvad gør I? Hvad gør 
vi? Hvordan får vi skilt tingene ad? Og det kan vi bruge i andre sammenhænge.”  

 
Der kan altså endnu ikke beskrives nogle konkrete resultater fra dette delprojekt, men der arbejdes videre med 
projektet. Og en sidegevinst har været, at Netværkskontakten og de mange tilbud, der findes i den frivillige 
verden er blevet mere synlige for – i hvert fald en gren af – Odense Kommune. 
 
 
Læring – anbefalinger  
♦ ”Man skal være indstillet på, at det kan tage tid at komme i kontakt med virksomhedsledere. Og at man 

selv skal være den, der holder fast i kontakten.” 
 
♦ ”Noget andet, der var godt, var, at vi er blevet klogere på det at bruge ambassadører. Og for mig også 

troen på, at det vi gør, er sgu godt nok. Vores metoder er gode, og vi skal lade være med at tillægge os 
noget andet, bare fordi vi snakker virksomheder. Dem kan vi godt kontakte og få samarbejde med bare 
ved at være som vi er.”  

 
♦ ”Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man egentlig ønsker af virksomheden – sponsorpenge, at hverve 

frivillige blandt medarbejderne, at fortælle om det frivillige sociale arbejdes værdier. Kommunikationen skal 
være klar.” 

 
 
Satellit på Nordfyn 
Netværkskontakten har sideløbende med virksomhedsprojekterne arbejdet med at afprøve ’hvidplets-
modellen’. Modellen indebærer, at interessenterne – amt, kommune eller frivillige organisationer – i et 
samarbejde etablerer en frivillighedsformidling i et område, hvor der ikke er en frivillighedsformidling i 
umiddelbar nærhed.  
 
Netværkskontakten har arbejdet med en variant af hvidplets-modellen, hvor de har fungeret som igangsættere 
af og konsulenter for processen med at etablere det, der blevet til Nordfyns Frivillige Netværk.  
 

”Strategien var, at vi ville tage afsæt i det eksisterende frivillige sociale arbejde, altså 
at initiativet skulle komme fra de frivillige selv. Og vi havde gjort et bevidst valg om, 
at vi ikke i opstarten ville kontakte ’det offentlige’, men ville forsøge at skabe 
grundlaget for en større synlighed og samling af frivilligheden på deres egne 
præmisser, i det lokale og i deres øjenhøjde.” 
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De primære samarbejdspartnere i forbindelse med etableringen af Nordfyns Frivillige Netværk har været de 
frivillige organisationer og foreninger i Bogense, Otterup og Søndersø. Bogense Kommune og Fyns Amt har 
senere bidraget med økonomisk støtte til etablering af foreningen Nordfyns Frivillige Netværk. 
 
Ydmyghed som indfaldsvinkel  
Også en meningsfuld tilfældighed blev afsæt for den del af Netværkskontaktens arbejde, der har handlet om at 
udvide den geografiske udstrækning. På Kontaktudvalgets årsmøde i Kolding 2003 præsenterede 
projektkoordinatoren Netværkskontaktens kvalitetsudviklingsprojekt, og blev efterfølgende kontaktet af en 
tilhører, der boede i Bogense, og gerne ville samarbejde om projektet.  
 
Den lokale kontaktperson formidlede et lejemål i Bogense, hvorfra det videre arbejde med at etablere Nordfyns 
Frivillige Netværk kunne tage afsæt. 
 
I løbet af sommeren og efteråret 2003 blev der holdt flere møder mellem kontaktpersonen i Bogense og 
koordinatoren fra Netværkskontakten.  
 

”Startskuddet blev officielt taget med det første offentlige møde, den 30.10.2003. På 
dette møde deltog Netværkskontaktens formand og foreningens projektleder for 
første og eneste gang, og det var ganske bevidst. Det var for at vise, hvem der rent 
faktisk stod bag dette udviklingsprojekt. Og samtidig ville vi bevidst ikke lade det 
’fylde for meget’, at det var en odenseansk forening, som var initiativtager til 
projektidéen. ” 
 

Ydmyghed kan i det hele taget beskrives som et kodeord for den tilgang, Netværkskontakten har haft til at 
’bevæge sig ind på fremmed land’ – til at være drivkraften i at oprette en satellit i en anden kommune. Mange 
overvejelser og diskussioner ligger bag de konkrete initiativer, der førte frem til etableringen af Nordfyns 
Frivillige Netværk. Det er ikke så vanskeligt at erklære sig enig i, at man skal signalere ligeværd, 
samarbejdsvilje, og at ejerskabet til projektet skal gives videre til de lokale kræfter. Men hvordan gør man det i 
praksis? I Netværkskontakten gjorde man følgende: 
 
En proces i flere trin 
På det første offentlige møde var der et pænt fremmøde af frivillige (20-25 mennesker). Men de viste sig alle at 
være fra Bogense. Da idéen bag Nordfyns Frivillige Netværk netop var at samle hele Nordfyn, blev det 
besluttet at gøre en indsats for at nå ud til en bredere skare af frivillige. 11. december 2003 blev der holdt 
endnu et åbent møde. Atter engang blev der annonceret i Bogense lokalavis. Og som trækplaster og 
inspiration til det videre arbejde var FriSes landskonsulent inviteret til at holde oplæg. De, der deltog i mødet, 
var alle meget engagerede og besluttede at danne en arbejdsgruppe, der ville arbejde videre for at gøre 
Nordfyns Frivillige Netværk til en realitet. Men atter var der kun deltagere fra Bogense, og denne gang lidt 
færre end til det første møde. 
 
Sidst i januar 2004 blev der holdt endnu et møde. Denne gang med en konkret dagsorden, der handlede om at 
få lavet en plan for udarbejdelsen af en social vejviser for Nordfyn. Hvor møderne tidligere kun var annonceret 
i Bogense lokalavis, valgte man denne gang også at indrykke en annonce i lokalavisen i Otterup. Og den 
investering viste sig at være rigtig. Omkring 30 mennesker deltog i mødet, og nu var også det frivillige arbejde i 
Søndersø og Otterup repræsenteret. Netværkskontaktens bidrag på mødet var at vise et eksempel på en 
social vejviser, og komme med input til, hvilke kriterier man kan fastlægge for, hvem der kan optages i 
vejviseren. Arbejdsgruppen arbejdede i den efterfølgende periode videre, udarbejdede kriterier og indsamlede 
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oplysninger. Da den sociale vejviser var færdig, repræsenterede den 31 forskellige organisationer med 41 
henvisninger fra alle tre nordfynske kommuner, Bogense, Søndersø og Otterup.  
 

”På det fjerde offentlige møde i udviklingsprojektet, den 23. marts 2004, var der en 
præsentation og uddeling af den sociale vejviser på Nordfyn. Derudover var der en 
konsulent fra Center for frivilligt socialt arbejde til at fortælle om, hvordan man kunne 
videreføre ideen om et fælles netværk, evt. ved en foreningsdannelse. Dermed 
havde det sidste offentlige møde i udviklingsprojektet måske også grundlagt starten 
på dannelsen af et formelt netværk – og dermed en egentlig foreningsdannelse.”  

 
Tilskuddet fra Bogense Kommune og Fyns Amt samt et mindre beløb fra Kvalitetsudviklingsprojektet, som 
Netværkskontakten har fået lov at overføre og anvende i perioden 1. april til 31. december 2004, har gjort det 
muligt at fortsætte lejemålet i Bogense. Netværkskontakten har nu trukket sig som igangsætter af aktiviteter, 
men samarbejder fortsat med de frivillige kræfter omkring Nordfyns Frivillige Netværk. 
 
 
Læring og anbefalinger 
♦ ”Det var afgørende, at vi (Netværkskontakten) meldte klart ud, at vi var et tilbud i en periode, og at vi ikke 

kom med et egentligt koncept, men ville støtte op om lokale idéer og kræfter.” 
 
♦ ” Vi mener, vi har vist, at med ligeværdigheden som udgangspunkt blomstrer de frivillige kræfter. De 

frivillige skal selv definere, hvad deres kræfter skal bruges på.” 
 
♦ ”Metoden med at finde en lokal ildsjæl og give et konkret tilbud viste sig at virke. Til at begynde med var 

der lidt modstand i Otterup, men vi gjorde meget ud af at vise ydmyghed over for deres ønsker – at lade 
deres behov være de styrende for processen.” 

 
♦ ”Vi fravalgte at samarbejde med kommunen i første omgang, da vi ikke er vant til at samarbejde med dem. 

Men hvis vi havde haft en god kontaktperson i kommunen, ville vi måske have handlet anderledes. Andre 
steder kan det sikkert lade sig gøre.” 
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Kontaktstedet i Herlev  
 
Kontaktstedet i Herlev har hjemme i en rummelig, ældre villa i Herlev. Kontaktstedet er en medlemsforening. 
Der er dog ikke krav om hverken medlemskab af forening eller bopæl i kommunen for at gøre brug af 
foreningens tilbud og lokaler. Både formidling af frivillige, igangsætning af selvhjælpsgrupper, rådgivning og 
støtte til frivillige foreninger er blandt de mange opgaver, der varetages af Kontaktstedet. 
 
Kontaktstedet opstod på baggrund af et kommunalt initiativ. Kommunen støtter stadig Kontaktstedet 
økonomisk via § 115-midler, og samarbejdet med kommunen har hidtil fungeret til gensidig tilfredshed. En god 
kontakt til den lokale socialudvalgsformand har også vist sig nyttig i relation til den del af Kontaktstedets 
kvalitetsudviklingsprojekt, der har handlet om at kvalitetsudvikle samarbejdet mellem frivillige foreninger, lokalt 
og på tværs af kommunegrænser. 
 
Ud over at fokusere på at udvikle samarbejdet på tværs af kommunegrænser har Kontaktstedet været en del 
af H-O-H-samarbejdet. Kontaktstedet ønskede i Kvalitetsudviklingsprojektet at afprøve muligheder for at 
komme i kontakt med virksomheder for at synliggøre frivilligt socialt arbejde i forhold til erhvervsaktive 
mennesker.  
 
 
Udvikling af samarbejdet mellem frivillige foreninger lokalt og på tværs af kommunegrænser 
Udgangspunktet for Kontaktstedets ønske om at udvikle samarbejdet mellem frivillige foreninger på tværs af 
kommunegrænser var et ønske om at sikre, at mennesker, der i en kortere eller længere periode har det 
svært, kan få et tilbud om hjælp og støtte i den frivillige verden: 
 

”Hvis det skal lykkes at give disse mennesker [i en social vanskelig situation (red.)] 
en mulighed for støtte i områderne uden for København og de større byer, må der 
samarbejdes på tværs af kommunegrænser og på tværs af foreningerne – og ikke 
mindst på tværs af det offentlige og det frivillige.” 

 
Kontaktstedet havde tidligere samarbejdet med andre af de københavnske omegnskommuner, og valgte i 
projektperioden at arbejde for at etablere et samarbejde med nabokommunen Rødovre. 
 
Dialogmøde 
Som afsæt for samarbejdet valgte Kontaktstedet at invitere frivillige organisationer, politikere og nøglepersoner  
fra begge kommuner til et dialogmøde på tværs af kommunegrænsen. Grundtanken var, at ”det, der flytter, er 
dialogen.” Omkring 40 frivillige fra næsten lige så mange forskellige foreninger deltog i mødet. Deltagerne var 
ligeligt fordelt på begge kommuner. Blandt de lokale politikere var de to kommuners socialudvalgsformænd, og 
også embedsmænd med kontakt til den frivillige verden deltog i mødet. 
 
Efter konceptet ’Kom i dialog med nogen fra din nabokommune’ blev mødedeltagerne anbragt ved blandede 
borde. Indledningsvist blev der holdt et kort omlæg om ”Charter for samspil mellem det frivillige 
Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige”, og derefter blev mødedeltagerne i grupper sat til at diskutere 
både mere abstrakte emner som ’kvalitet i frivilligt arbejde’ og emner, der mere direkte relaterede sig til 
mulighederne for at samarbejde på tværs, fx ’fællestræk i det arbejde, vi udfører’, ’henvender vi os til de 
samme brugere’ og ’er der behov for/ønske om dialog på tværs af kommunegrænser’? 
 
På baggrund af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med to personer fra hver kommune. De påtog sig 
opgaven med at følge op på de mulige samarbejdsområder, som diskussionerne i grupperne havde peget på:   
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”- afsætning af ressourcer til øget netværksdannelse mellem foreningerne  
- kurser på tværs af kommunerne med et overordnet tema 
- dialog mellem flere foreninger  
- et Kontaktsted som bagland for de frivillige.” 

 
Igangsættelse af selvhjælpsgrupper 
Arbejdsgruppen besluttede på det første møde at tage afsæt i et samarbejde om at igangsætte nye 
selvhjælpsgrupper i Rødovre – projektet udsprang af et konkret ønske om at oprette en gruppe for pårørende 
til hjerneskadede, herunder demente. 
 
Målet var at starte en gruppe efter samme metode som i Kontaktstedet, men i lokaler i Rødovre. Det var 
vigtigt, at gruppedeltagerne kunne mødes i Rødovre, da pårørende til demente kan have svært ved at komme 
hjemmefra i længere tid, og da deltagere i selvhjælpsgrupper for pårørende til demente ofte består af ældre 
mennesker, for hvem transportvanskeligheder kan opleves som en hindring  
 

”For nogle selvhjælpsgrupper er det vigtigt, at de mødes lokalt, fordi det kan være 
svært at tage for langt væk fra bopælen  – især i aftentimerne. Det modsatte kan 
også være tilfældet – nogle ønsker ikke at være i gruppe i deres eget nabolag. De 
ønsker anonymitet i forhold til lokalområdet.”  

 
Arbejdsgruppen fordelte derefter en række opgaver i mellem sig: De lokale frivillige fra Rødovre skulle finde 
egnede lokaler, sørge for omtale i lokalavisen og for at sætte omslag op om det nye tilbud. Kontaktstedet 
skulle udarbejde materiale til opslag, holde oplæg om selvhjælpsarbejdet på det første møde samt formidle 
kontakt til en borger i Herlev, der på mødet ville fortælle om sine erfaringer med at deltage i en 
selvhjælpsgruppe for pårørende til demente. Det var altså de frivillige fra Rødovre, der skulle være 
primusmotorer i at få udbredt information om opstartsmødet til borgerne i Rødovre.  
 
Sådan gik det 
Der kom otte deltagere til mødet. De var alle interesserede i området, men ingen af dem havde aktuelt lyst til 
at deltage i en selvhjælpsgruppe. Otte deltagere til et møde om et så specifikt emne som oprettelse af 
selvhjælpsgrupper for pårørende til mennesker med hjerneskade og demente kan betragtes som et pænt 
fremmøde. Men processen omkring synliggørelsen af det nye tilbud forløb ikke optimalt: 
 

”Kommunen skulle orientere ældrerådet. Det skete ikke. Omtalen i den lokale avis, 
var ikke umiddelbart synlig. Det blev en kort notits under en anden overskrift fra en 
forening, der havde et andet møde. I få linjer stod der, at en navngiven person i den 
kommunale forvaltning ville fortælle om selvhjælpsgrupper. En frivillig afleverede 
opslag til mange læger i Rødovre – om de blev hængt op, ved vi ikke. Med andre 
ord – det var ikke lige til at få øje på, at der blev afholdt et møde med et, for 
Rødovreborgere, nyt tilbud.”  

 
Spørgsmålet er, hvor meget en projektleder fra et frivilligcenter i en anden kommune kan og skal blande sig i, 
hvordan frivillige i den kommune, man forsøger at etablere et samarbejde med, planlægger og udfører deres 
arbejde? Og det er et følsomt spørgsmål. Der er en generel tendens til, at det, at man arbejder frivilligt også 
betyder, at der hersker en væsentlig valgfrihed, og dermed mangfoldighed, omkring måden at løse opgaver 
på. Netop retten til mangfoldighed værnes der meget om – ikke bare i Herlev og Rødovre, men mere generelt i 
den frivillige verden. Og det er der også god grund til. Alligevel kan man overveje, om det i nogle tilfælde ville 
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være muligt som ’professionel frivillig’ (ansatte ledere og medarbejdere i frivilligcentre) at påtage sig en form 
for konsulentrolle i forbindelse med starten af nye initiativer. Rollen er ikke ukendt, da det ofte er en sådan 
konsulent/rådgivningsfunktion, projektledere i frivillighedsformidlinger har i forbindelse med opstart af nye 
initiativer i deres eget frivilligcenter/lokalområde. Men grænserne for, hvad man kan ’blande sig i’, når det 
gælder andres måde at håndtere opgaver på, er tydeligvis ikke helt enkle at trække: 
 

”Hvis jeg var gået til Rødovre avis og struktureret havde fortalt om det her, så kunne 
de sikkert godt have skrevet et lille stykke om det. Men målet var jo at få et 
samarbejde. Jeg kan jo ikke sige, at jeg skal aktivere de frivillige i Rødovre. De er jo 
aktiveret, så det handler om at bakke op om det, de gør. De foreslog straks at 
henvende sig til deres lokale avis, fint nok. Jeg tilbød dem lidt materiale, hvis de ville 
have noget at støtte sig til. Det ville de ikke, det havde de tjek på. Så skal jeg, efter 
min mening, ikke kloge mig ved at sige: Jeg synes alligevel, at I skal et eller andet. 
Så må jeg i min funktion se det som: Okay, det gør de, jeg snakker bagefter med 
dem om, hvorfor det gik, som det gjorde. Det har jeg også gjort.” 

 
Der findes en række aktive frivillige foreninger og organisationer i Rødovre, og det har naturligvis betydning for 
udgangspunktet for et samarbejde. At være ydmyg i tilgangen til, hvordan andre vælger at udføre deres 
frivillige indsats, anses derfor også i sådanne tværkommunale udviklingsprojekter som et nødvendigt 
udgangspunkt. Også selv om det kan komme til at forsinke processer.  
 

”Der skal jo heller ikke komme nogle fra andre kommuner eller amter og bestemme i 
Kontaktstedet. Så vi er lige så uafhængige, vi værner lige så meget om vores 
suverænitet på de punkter. Den følsomhed over for, hvem kommer nu og gør noget, 
den har jeg jo mærket inden, og ved den er der. At den så ikke altid er produktiv – 
det er en anden snak.” 

 
Der var ikke oprettet nye selvhjælpsgrupper i Rødovre ved projektperiodens afslutning. Men jorden er gødet, 
og med det store dialogmøde er der lagt en kim til et frugtbart fremtidigt samarbejde. Og der er indhentet 
væsentlige erfaringer om, hvordan der skabes et godt fundament for at samarbejde med andre 
nabokommuner i fremtiden. 
 
Mormorordning/reservebedste 
Gennem flere år har Kontaktstedet matchet familier, der havde brug for en ’reservebedste’ med ældre, der 
havde samme forventninger til indholdet i samværet. Men det er hidtil kun få, der ad den vej har fået udvidet 
familien, og endnu færre reservebedsteforældre har påtaget at passe syge børn.  
 
Som en del af Kvalitetsudviklingsprojektet har Kontaktstedet samarbejdet med en enlig mor til to børn, der har 
taget initiativ til at forsøge at udvikle en ’mormorordning’ eller mere specifikt en reservebedsteordningen, der 
primært sigter på, at en familie/enlig mor kan blive matchet med en ’mormor’, der kan træde til og passe syge 
børn i hjemmet. Kontaktstedet har i samarbejde med kvinden indhentet inspiration og viden fra andre 
kommuner, som har en sådan ordning.  
 
Behovet for en mormorordning vurderes at være stort – og en sådan ordning kan have flere typer effekter: 
 

”En mor har fået arbejde ved at kunne fortælle, at hun har pasningsmuligheder fra 
en frivillig mormor, hvis hendes børn er syge. I et andet tilfælde har en mormor, som 
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har børnebørn i et andet land, fået kontakt til en mor med mindre børn i nærheden af 
sin bopæl til gensidig glæde.” 

 
Kontaktstedet er nu gået i gang med at afprøve, om ordningen kan oprettes på frivillig basis. Hvis det bliver 
nødvendigt at tilbyde en form for betaling for at hverve mormødre nok til at dække behovet, forestiller 
Kontaktstedet sig, at det bliver en ordning, som iværksættes og drives af frivillige.  
 
 
Læring – anbefalinger 
 
♦ ”Man skal være meget bevidst om ikke at prøve at binde politikere op på noget, som ikke holder i deres 

bagland, når man inviterer dem til at deltage i møder. For så får vi dem ikke som medspillere, så reagerer 
de straks: Hvad pokker er nu det, de vil rode os ud i.” 

 
♦ ”Der er ingen tvivl om, at jeg en anden gang vil følge processen tættere, når det handler om et nyt 

samarbejde på tværs af kommunegrænser med aktører, man ikke kender så godt. Jeg kan ikke sige 
generelt, hvad man skal gøre. Men jeg vil give det råd, at man skal være meget opmærksom i processen.”  

 
♦ ”At også kommunen formidler, at der findes grupper [selvhjælpsgrupper (red.)] med forskelligt indhold til 

borgere, der kunne tænkes at have gavn af denne viden, blev fremhævet af mødedeltagerne som et 
centralt punkt i synliggørelsen af selvhjælpsgrupperne. Det kan være godt at samarbejde med kommunen 
om at få formidlet tilbuddene.” 

 
♦ ”En sidegevinst ved et dialogmøde hvor den politiske top er repræsenterede er, at alle foreninger kan 

komme i dialog med politikerne, og at politikerne får et lille indtryk af foreningernes mange aktiviteter.”  
 
 
Synliggørelse af frivilligt socialt arbejde i forhold til erhvervsaktive mennesker 
Som nævnt var Kontaktstedet i Herlev en del af H-O-H-samarbejdet. Og som det var tilfældet med både 
Herning Frivillig Center og Netværkskontakten i Odense kom den mere udadvendte del af Kontaktstedets 
arbejde omkring virksomheder først for alvor i gang i starten af oktober 2003. 
 
Kontaktstedet havde positive erfaringer med at begå sig i relation til virksomheder, allerede inden 
Kvalitetsudviklingsprojektet gik i gang. Kontaktstedets projektleder havde tidligere været oplægsholder på et 
fyraftensmøde for medarbejdere +55 på en lokal højteknologisk virksomhed. På fyraftensmødet blev 
medarbejderne introduceret til værdierne i det frivillige sociale arbejde og til muligheder i relation til 
selvhjælpsgrupper. Denne kontakt var kommet i stand ved, at virksomheden selv havde efterspurgt 
samarbejdet med Kontaktstedet. 
 
Kontakt til fire virksomheder 
Udgangspunktet for Kontaktstedets ønske om at synliggøre det frivillige sociale arbejde over for erhvervsaktive 
mennesker var at følge op på denne tidligere succes, ved at komme ud på flere virksomheder og synliggøre 
de frivillige arbejdes værdier og muligheder. For kontaktstedet handlede det om mere end synlighed: 
 

”Men det [synliggørelse af tilbuddene i den frivillige verden (red.)] er kun det ene 
ben. Det andet er, at jeg synes, at de erhvervsaktive har noget at tilbyde os. Det er 
vigtigt at synliggøre det frivillige arbejde over for nogle mennesker, som ikke møder 
det i deres dagligdag – fx dem, som er stærkt optaget i erhvervslivet. Hvis de får at 
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vide, hvor utroligt væsentligt selv et lille bidrag er for at få det hele til at fungere, så 
vil nogle gerne bidrage. Jeg tror på, at mange mennesker gerne vil give en 
hjælpende hånd, fordi det også giver en følelse af overskud.” 
 

Hvervning af flere frivillige var således også et væsentligt mål med at komme i dialog med medarbejdere på 
lokale virksomheder. 
 
Efter H-O-H-samarbejdet ændrede karakter i efteråret 2003, kontaktede Kontaktstedet fire større lokale 
virksomheder. De konkrete virksomheder blev udvalgt i samråd med Kontaktstedets bestyrelse. Alle fik tilsendt 
et brev, der blev udarbejdet under hensyntagen til den specifikke kontekst. Hovedbudskabet i brevene var, at 
Kontaktstedet tilbød at deltage i et fyraftensmøde e.l. og give medarbejderne et indblik i muligheder for at få 
rådgivning og støtte i den frivillige verden, og for at bidrage til det lokale frivillige arbejde ved at udføre ulønnet 
arbejde. 
 
Til forskel fra det tidligere samarbejde med en lokal virksomhed var det i Kvalitetsudviklingsprojektet 
Kontaktstedet, der var initiativtager til den første kontakt. Og det var en ny rolle: 
 

”Jeg har slet ikke prøvet den vinkel med, at det er mig, der er udfarende, før. Og det 
hænger nok lidt sammen med mit grundlæggende udgangspunkt omkring det 
frivillige arbejde, nemlig at vi gør det, der er behov for. At vi ligesom ser, hvor 
behovene er, og så stiller vi op. Hvor denne her måde mere er, at vi er med til at 
skabe nogle behov for de frivillige. Sådan har jeg ikke set det før.” 

 
I praksis er det enklere at reagere på synlige behov eller konkrete henvendelser, end det er selv at være den 
’udfarende’ og forsøge at bevidstgøre mennesker om, at de har behov, der ikke hidtil har været synlige for 
dem. Det er i hvert fald en længere proces. Det viser erfaringerne fra Kontaktstedet også. Da projektlederen 
fulgte brevene op med telefonopringninger, var alle klar over, hvem der havde ansvaret for at besvare 
henvendelsen – tilbuddet var blevet læst, budskabet nået frem – men ingen af virksomhederne takkede 
umiddelbart ja til tilbuddet. Begrundelserne var forskellige: To virksomheder havde ikke fælles møder for 
personalet medmindre det handlede om helt interne forhold. En virksomhed havde drøftet henvendelsen på et  
samarbejdsudvalgsmøde, og besluttet, at der ikke i øjeblikket var tidsmæssige ressourcer til at arrangere et 
møde. Og den sidste virksomhed havde ikke nok ansatte til, at de syntes det var en god idé. Men alle fire 
virksomheder var meget interesserede i at modtage yderligere materiale, som de kunne dele ud til 
medarbejdere og hænge op på fælles opslagstavler.  
 
Netop udviklingen af materiale til ansatte på virksomheder var et af de projekter, H-O-H-samarbejdet endte 
med at skrinlægge. Med tanken om at lave informationsmateriale målrettet virksomheder lever stadig i Herlev: 
 

”Vi kan selvfølgelig godt sende dem det samme materiale, som vi hænger op i Fakta 
og alle mulige andre steder. Men det kunne også være noget mere gennemarbejdet, 
og det er nok min drøm at få gennemarbejdet noget. At få lavet noget af det 
materiale, som vi aldrig fik lavet i HOH, bare for os selv. Og det behøver ikke være 
på glitterpapir. Det behøver bare at være ordentligt, men det skal også være 
ordentligt. Så det ser jeg lidt bliver næste step.” 

 
Kontakten til de fire virksomheder har sat en proces i gang, som Kontaktstedet agter at følge op på. 
Virksomheder skal have tilsendt materiale, og det kan forhåbentligt medvirke til, at de selv oplever et større 
behov for at vide mere om det frivillige sociale arbejde. 
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Kontakt til en uddannelsesinstitution og den lokale afdeling af Lions Club 
Inden projektperiodens afslutning rettede Kontaktstedet skriftlig henvendelse den lokale afdeling af Lions Club 
samt telefonisk henvendelse til en lokal uddannelsesinstitution. Tilbuddet til dem var, som til virksomhederne, 
et tilbud om at komme og fortælle om mulighederne for at arbejde frivilligt lokalt, og for at hente støtte og 
rådgivning i den frivillige verden. 
 
Ved den efterfølgende telefoniske kontakt fortalte kontaktpersonen i Lions Club, at tilbuddet ville blive drøftet 
på det kommende møde. Mødet ville først finde sted efter projektperiodens afslutning.  
 
I relation til uddannelsesinstitutionen blev det aftalt, at Kontaktstedet ville udarbejde et skriftligt tilbud, som 
skolelederen ville formidle videre til de ansatte lærere. I første omgang blev der sendt en mail til alle lærere, 
der fortalte om tilbuddet. Oplægget til det videre samarbejde er, at de enkelte lærere kan kontakte 
Kontaktstedet, hvis de har lyst til at integrere en introduktion til det frivillige sociale arbejde i deres 
undervisning. 
  
 
Læring – anbefalinger 
 
♦ ”En af værdierne i frivilligt arbejde er gensidighed, det mener vi også kunne gælde i forholdet mellem 

virksomheder og frivillighedsformidlinger. Nogle virksomheder ser deres sociale ansvar som et ansvar 
over for deres egne medarbejdere. En orientering om mulighederne i ’det tredje netværk’ kan godt indgå 
som et element i dette.” 

 
♦ ”Planlæg perioder med tid til opgaven, og andre perioder med tid til det andet arbejde.” 
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De Frivilliges Hus i Thisted 
 
I landets nordvestlige hjørne af Danmark ligger De Frivilliges Hus – nærmere bestemt i Thisted. 
Frivillighedsformidlingen dækker fire kommuner i den nordlige del af Viborg Amt: Thisted, Sydthy, Hanstholm 
og Morsø Kommuner. Frivillighedsformidlingen har 15 år på bagen. Et kendetegn for De Frivilliges Hus i 
Thisted er, at de altid har arbejdet både med at igangsætte selvhjælpsgrupper og med at formidle frivilligt 
arbejde. 
 
I forbindelse med Kvalitetsudviklingsprojektet har de været tro mod det japanske kvalitetsudviklingsbegreb 
Keizen – ved at tage udgangspunkt i at gøre noget af det, de gjorde i forvejen, endnu bedre. Formålet med 
projektet i Thisted var, at dokumentere og udvikle den synergieffekt, de har oplevet, der er mellem 
selvhjælpsgrupper og frivillighedsformidling. Ønsket skal også ses ud fra en konstatering af: 
 

”at antallet af igangsatte selvhjælpsgrupper i de senere år var faldet i vores område Vi mente, det kunne have 
at gøre med feltets (svindende) synlighed, og ønskede at gøre en indsats for at øge antallet af grupper igen.” 
 

Målsætningen for Kvalitetsudviklingsprojektet blev derfor dels at hverve frivillige via et mere systematisk 
samarbejde med selvhjælpsgrupper, dels at arbejde med at skabe gode betingelser for de frivillige, der 
arbejder i de frivillige foreninger, ved at give en god introduktion til frivilligt arbejde og ved at arbejde for, at der 
skabes gode forudsætninger for at bevare lysten til frivilligt arbejde.  

 
En bevægelse i to retninger 
Et resultat af indsatsen er, at der ikke alene er kommet flere frivillige via selvhjælpsgrupperne, bevægelsen er 
også gået den anden vej: 
 

 ”Vi har fået bekræftet vores antagelse om, at en systematisk indsats kan få    
selvhjælpsgrupperne til at føde flere frivillige, og at tilfredse frivillige skaffer flere 
deltagere til selvhjælpsgrupper”. 
 

Nøglen til, at det lykkedes, har ifølge projektlederen været, at der er blevet udarbejdet en systematisk 
procedure. Eller som hun selv formulerer det: ”Vi har fået bevidstgjort, hvad det er, vi gør.” 
 
Det betyder, at første gang et menneske henvender sig og vil høre om selvhjælpsgrupper, så loddes 
problemstillingen. De fleste, der kommer, er ikke i dyb krise, de kommer og er søgende mennesker. Derfor 
tales der ved første samtale om både selvhjælpsgrupper, frivilligt arbejde og relevante foreninger. Tidligere var 
det tilfældigt, om medarbejderne kom rundt om andre tilbud end selvhjælpsgrupper. Nu er det en fast 
procedure for alle både lønnede og ulønnede medarbejdere i De Frivilliges Hus.  
      
Der er vigtigt at tilføje, at muligheden for også at arbejde frivilligt i en lokal forening eller organisation kun 
bringes på bane, hvis det er passende. Dvs. hvis vedkommende er i stand til at tale om andet end sig selv og 
egne behov: 
 

”Hvis de kommer i dyb krise, så bliver der ikke snakket om frivilligt arbejde eller 
hyggelige netværksforeninger.” 
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Et andet nyt tiltag er, at igangsætterne i selvhjælpsgrupperne nu også fungerer som ambassadører for det 
frivillige arbejde. Ifølge projektlederen betyder det, at igangsætteren ved det sidste møde, han eller hun 
deltager i, fortæller: 

 
”Nu er det sidste gang, jeg er her. Jeg har en lille gave til jer, og så vil jeg gerne 
opfordre jer til at blive frivillige. Nogle af dem siger, at det med at blive frivillig, det 
har de også tænkt på. Meget tit er de i tvivl om, om de dur.” 

 
Gaven, der er blevet lavet som en del af projektet, er en lille pjece/manilaseddel, der fortæller kort om frivilligt 
arbejde, og sidder på en snor sammen med fx en hulsten, en pose blomsterfrø e.l. 
 
Følgende historie er et godt eksempel på, hvordan det, som projektlederen har understreget ved flere 
lejligheder, er vigtigt ”at være åben for det, der fødes, når vi mødes”: 
 

”Jan kommer ind i De Frivilliges Hus. Han vil gerne i en selvhjælpsgruppe. Han 
bliver skrevet op, og vi foreslår ham at blive frivillig. Det har han også tænkt på, men 
tror vi, han kan bruges? Det tror vi! Han bliver hyret samme dag hos en 
samarbejdspartner. Hans ønskede gruppe starter kort efter, og snart er der flere 
gruppedeltagere, der er frivillige samme sted som Jan. 
Jan er ’en ganske almindelig mand’, håndværker, skilt, med en god udstråling. Han 
får en ide: Et nyt netværk! Mere indhold i weekenden! Som dronningen selv havde 
sagt i nytårstalen, så skulle vi være noget mere sammen! 
Kvalitetsudviklingsprojektet gik ind og støttede hans initiativ med et par annoncer og 
med hjælp til at afholde de første åbne møder. Her dannedes en arbejdsgruppe, der 
overtog hele ansvaret. I løbet af en måned talte netværket 60 medlemmer, fik egen 
bankbog og telefon, og havde dannet utallige undergrupper: Spiseklub, 
vandregruppe, gå i byen-gruppe, enkebal-hold, kortgruppe, weekendforældre m.m. 
Netværket virker også som grobund for flere frivillige og flere gruppedeltagere.” 

 
Systematik 
Systematikken i forhold til at introducere frivilligt arbejde via selvhjælpsgrupperne står ikke alene. 
Det har også inspireret til, at der i løbet af projektperioden er udviklet drejebøger over at lave frivilligt marked 
og fremstile en lokal vejviser. 
 
Der er også blevet skabt en model for et introduktionsforløb for nye frivillige. Nedenstående er et 
introduktionskursus udarbejdet med afsæt i den skabelon, der er udviklet: 
 

”Introduktion til frivilligt arbejde – Ældreklub, Nykøbing Mors. 
Rammer: 
Fem gange a to timer med en uges mellemrum. Dagtimer.  
De frivilliges lokaler, Nørregade. 
Deltagere: max 12 (trygt, alle kan komme til orde), blanding af erfarne og nye. 
Økonomi: Gratis for deltagerne. 
Udgifter for Ældreklubben/bestyrelsen/kursusudvalget: Tid og kræfter, plus 
kaffe og brød, papir, kopiering, porto, pæne mapper til deltagerne (10 kr.) 
Evt. honorar til ekstern konsulent to timer. 
Form: Rundbordssamtaler afvekslende med besøg i den frivillige verden. 
1. gang: 
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Velkomst (formanden) 
Formål og program for kurset: 
At lære hinanden at kende, at tiltrække nye frivillige og opmuntre dem, der allerede 
er frivillige, at lære opgaverne i Ældreklubben at kende, at blive fælles om gode 
færdselsregler/etik for frivilligt socialt arbejde, tavshedspligt/løfte m.m.  
Gruppen her: Selvhjælpsmetode: Tavshedsløfte udadtil om personlige forhold, man 
har talt om i gruppen. 
At kurset er uforpligtende – man binder sig ikke til at blive frivillig, bestyrelsen 
forpligter sig ikke til at bruge deltagerne som frivillige, men man forventes at deltage 
i hele kurset. 
Præsentationsrunde (ikke nærgående) deltagerne, bestyrelsen for Ældreklubben 
Aftale om pause, kaffe, rygeregler. 
Små grupper, to og to: Erfaringsudveksling: Hvorfor er jeg/vil jeg måske gerne være 
frivillig? 
Afrunding, lidt om næste gang. 
2. gang: 
Runde: repetere navn, og siden-sidst-runde: Hvordan var det sidst, og har man 
noget på hjerte, de andre skal høre? 
Møde med erfaren frivillig, det kan være: 
    * besøgsven 
    * cafemedarbejder 
    * genbrugsmedhjælp 
    * reservebedste 
    * frivillig på ældrecenter 
    * noget andet        
Hun/han fortæller og svarer på spørgsmål, naturligvis uden at røbe navne eller på 
anden vis bryde tavshedsløfte. 
Glæder/ærgrelser som frivillig, hvordan løses problemer, hvordan håndteres 
tavshedsløfte, får man udgifter dækket, hvordan sætter man grænser osv. osv. 
Afrunding, lidt om næste gang: Besøg på frivilligsted, aftalt af kursusleder/ 
bestyrelsen. 
3. gang: 
Mødes ved lokalerne, i samlet flok på besøg det aftalte sted, hvor kaffen forhåbentlig 
venter: 
    * Genbrug, 
    * SindCafe 
    * Ældrecenter 
    * Efterlønsklub, ud og ’vække’ flere frivillige. 
    * De Frivilliges Hus i Thisted 
    * Andet 
Deltagerne har forberedt nogle gode, ikke for nærgående spørgsmål hjemmefra. 
Slut med at minde om næste gang: udflugt til nyt frivilligsted/møde med erfaren 
frivillig i Nørregade. 
4. gang: 
Enten: Rundbordssamtale (husk siden-sidst-runden, det personlige tilbageblik, 
der kæder møderne og deltagerne sammen), møde med en anden erfaren frivillig 
eller, hvis det er ønsket, et nyt besøg et nyt frivilligsted. 
5. og sidste gang: 
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Rundbordssamtale(siden-sidst-runde), bestyrelsen/erfaren frivillig lægger op til 
drøftelse af, hvordan man passer på sig selv som frivillig. Er der økonomi til det, kan 
en ekstern underviser bruges, eller i Ældreklubbens tilfælde, en af deres egne 
konsulenter.  
Orientering ved bestyrelsen om de mange muligheder, om kurser og andre tilbud til 
frivillige. 
Tilbyd ’følordning’ for de nye, der vil i gang, men er lidt tøvende: En ny og en erfaren 
følges den første gang på besøg i genbrugsbutikken, på ældrecentret, på… 
De to skal svinge godt sammen. 
Evaluering: 
Hvad synes I så om kurset? Skal vi følge op på det? 
Hvor tit vil I ses? Fx en gang i kvartalet og snakke om hvordan det går, hvad de har 
brug for af støtte for at blive ved med at klare opgaverne med glæde. 
Evt. opfølgning/specialisering efter behov, fx: bisidderkursus, professionel 
underviser. Center for Frivilligt Socialt Arbejdes kurser, Kursus om 
selvhjælpsgrupper m.m.” 

 
 
Fastholdelse 
Ideen om at arbejde med frivillighedspolitikker i de frivillige foreninger blev født via ønsker fra de frivillige 
organisationer, som i stigende grad efterspurgte flere kompetente frivillige, og hjælp til at ’holde på’ dem. 
 
.  ”Der var således et behov for, at vi blev mere effektive, både til at finde og  motivere 

egnede frivillige, samt for at vi udviklede vores støtte til værestederne.” 
 
Ud fra De Frivilliges Hus’ perspektiv bestod en afklaringsproces i forhold til de frivillige organisationer blandt 
andet i at afdække: Hvad forventer de af deres frivillige? Hvad er en ’god’ frivillig i deres organisation? Hvad 
kan de frivillige forvente af organisationen? Hvordan tager de imod frivillige? Hvordan oplæres de frivillige? 
Hvem er ansvarlig for at varetage de frivilliges tarv? Hvordan er udgiftsdækningen? 

Igen et udtryk for en systematisk fremgangsmåde. På et møde med lederne fra frivilligstederne viste det sig 
imidlertid, at de fleste steder allerede havde udarbejdet en frivilligpolitik, Og at de, der ikke havde, fandt det var 
overflødigt – de ’snakkede sig til rette’. Det viste sig også, at hovedparten af de steder, der har en skriftlig 
frivilligpolitik, eller ’friviligkontrakt’, er de steder, hvor brugerne er meget udsatte, for eksempel væresteder for 
sindslidende og kvindekrisecentre. 
 
Én nyansat leder for et værested for misbrugere ville dog meget gerne have hjælp til at udforme en skriftlig 
frivilligpolitik: 
 

”Hun var begejstret, det var lige det redskab, hun stod og manglede for at få 
etableret et godt samarbejde med de frivillige. Vi hjalp med forslag og drøftelser, og 
den er nu udarbejdet og godkendt.” 

 

En sideeffekt af denne proces var, at det viste sig, at der blandt lederne af frivilligstederne var behov for at  
mødes nu og da til kollegial supervision: 
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”Vi, der er ansat i den frivillige verden, har brug for at mødes med ligestillede og få 
luft, udveksle erfaringer, inspirere, støtte og måske grine… Den proces fortsætter ud 
over projektperioden”. 

 
Sidegevinster i øvrigt 
Thisteds arbejde med Kvalitetsudviklingsprojektet har også gjort dem endnu mere bevidste om, at der i en 
proces ofte dukker uventede ting op, som man må forholde sig til. Det kan medføre en række uventede 
sidegevinster. I Thisted er det blandt andet: 

 
”Vi har set en god udvikling, Blandt andet af et unge-seminar, vi holdt i 
samarbejde med Uddannelsespuljen. Det har givet ophav til et unge-hjælper-
unge-projekt i en nabokommune. Kvalitetsudviklingsprojektet har givet 
synliggørelse, frivillige og sparring.[…] Vi har også set en tilgang af 
udenlandske frivillige, herunder flygtninge, som udløber af en temadag om 
integration. […] Og det, at en ganske almindelig selvhjælpsgruppe fødte et 
dynamisk netværk, var en herlig sidegevinst.” 

 
 
Læring og anbefalinger 
 
♦ ”Inden man søger ind på et nyt delprojekt, er det værd at overveje, om værtsprojektet har tilstrækkelige  

ressourcer (penge, medarbejdere) til at kunne bære et nyt et. Det bliver nemlig ofte dyrere, tager mere tid 
end beregnet, og der sker altid noget uventet.” 

 
♦ ”Hvis man beslutter sig for at påtage sig et nyt delprojekt, er det værd at overveje at nedsætte en lokal, 

uafhængig følgegruppe, til sparring og støtte for projektmedarbejderne.” 
 
♦ ”Vi har fået værdifuld viden ved at spørge egne brugere og frivillige: Hvad er jeres erfaringer, hvad har I 

brug for? Det samme i forhold til kolleger i den frivillige verden: Uformelle møder, hvor man drøfter, 
hvordan vi kan bruge hinanden, er efter vores erfaring det mest frugtbare udgangspunkt.” 

 
♦ ”At være åben og lydhør over for medmenneskers viden og ønsker. At erkende, at det hele er der, det 

gælder bare om at være nærværende og have øje for det. Og dette kræver, at der er tid.” 
 
♦ ”At kontaktformidling virker bedst lokalt.” 
 
♦ ”At frivillige gerne bruger tid på at være tæt på andre mennesker om noget konkret: igangsætte grupper, 

servere kaffe på social café m.m. Men at de ikke anser et møde med orientering om et nyt projekt for 
særlig vigtigt.” 

 
♦ ”At en formidler af frivilligt arbejde/selvhjælpsarbejde skal have en allroundviden om, hvor de andre tilbud 

er for at kunne formidle godt.” 
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De Frivilliges Hus i Aalborg 
 
De Frivilliges Hus i Aalborg søgte midler i Kvalitetsudviklingsprojektet til at afprøve forskellige modeller for at 
samarbejde med lokale virksomheder. Da lederen af De Frivilliges Hus i perioden fra ansøgningen var sendt til 
Socialministeriet, til projektet skulle gå i gang, fik nyt job, startede projektet først for alvor i april 2003. Den nye 
leder og en medarbejder kastede sig med stor energi over opgaven, og på trods af den forkortede 
projektperiode er de blevet en række erfaringer rigere i Aalborg. Beskrivelsen af disse erfaringer er vedlagt 
denne rapport i dens fulde længde. Historien – eller rettere – de mange historier om Aalborgs samarbejde med 
forskellige lokale virksomheder er underholdende læsning, og giver en række bud på, hvordan man kan 
samarbejde med ”det store stygge erhvervsliv”. 
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Udviklingsperspektiver på baggrund af 
kvalitetsudviklingsprojektet 
 
 
Hvis man en efterårsdag står ude ved Filsø ved Henne i Vestjylland, vil man se tusindvis af gæs, der gør sig 
klar til at trække sydpå. Alle sidder på jorden. Pludselig løfter otte-ti gæs sig fra jorden, basker med vingerne 
nogle meter over de andre, og sætter sig så igen. Lidt senere sker det igen. Denne gang er der måske tale om 
50-100 gæs, som mener, at tiden er inde, men de sætter sig atter. Pludselig løfter hele flokken sig med største 
selvfølge – på vej mod et fælles mål. 
 
Kvalitetsudviklingsprojektet har været et udviklingsprojekt, der i en afgrænset periode har sat en række 
aktiviteter i gang i ti frivillighedsformidlinger. Mange af disse vil fortsætte i de kommende år. Og et væsentligt 
formål med projektet har været at skabe et godt grundlag for, at disse aktiviteter, nye metoder og 
indsatsområder også får mulighed for at smitte af på det arbejde, der udføres i de mange andre danske 
frivillighedsformidlinger, der ikke har deltaget i kvalitetsudviklingsprojektet. Eller med andre ord at bidrage til, at 
flere gæs får luft under vingerne.  
 
I det følgende har vi valgt at fremhæve nogle af de udviklingsperspektiver, dilemmaer og udfordringer vi har 
oplevet er blevet mere eller mindre tydelige på baggrund af de otte projekters arbejde. Der ikke er tale om en 
udtømmende liste, og rækkefølgen er heller ikke udtryk for en prioritering af udviklingsperspektivernes 
aktualitet. Det er vores ønske, at de korte tematiseringer og problematiseringer kan indgå som et kvalificeret 
bidrag til den fortsatte diskussion om kvalitetsudvikling af frivillighedsformidlingerne.  
 
 
Ord og begreber 
Et udviklingsperspektiv i kølvandet på kvalitetsudviklingsprojektet kan være at arbejde med, om ord og 
begreber i den frivillige verden kan gøres mere præcise i forhold til den faktiske aktivitet. 
Vores sproglige mangler gør, at vi, i mangel af bedre, låner ord, som måske ikke helt er dækkende for 
aktiviteten. I dansk netordbog skrives bl.a. følgende om at hverve: 
 

”Ansætte, engagere, fæste, hyre, kapre, rekruttere, blive hvervet til en opgave, en 
hvervet hær, hverve medlemmer, hverve proselytter, hverve soldater, hverve 
stemmer, hverve tilhængere, hvervede tropper, hvervet mandskab, lade sig hverve 
til fremmedlegionen.” 

 
Det er forståeligt, at flere af de deltagende frivillighedsformidlinger peger på det problematiske i, at  ”hvervning” 
er et militært udtryk, der giver associationer til gamle amerikanske militære hverveplakater, hvor Uncle Sam 
peger på læseren, og budskabet er: ”I want you”. At ordet indimellem for afvekslingens skyld erstattes med 
begrebet rekruttering, formindsker ikke de militære associationer. Der er flere elementer – og især værdier – i 
arbejdet med at tiltrække flere mennesker til det frivillige arbejde, som ikke rummes i ordene hvervning og 
rekruttering. Ordene bruges i mangel af bedre. På samme måde er begrebet ’fastholdelse’ blevet 
problematiseret af flere projektdeltagere i projektperioden. Når man taler om ’fastholdelse’, handler det om at 
anerkende og respektere vigtigheden af, at de mennesker, der udfører frivilligt arbejde, har lyst til at blive i det 
frivillige arbejde i en periode. Dette positive udgangspunkt fortoner sig, når man taler om, hvordan man kan 
fastholde frivillige. Der synes også at være en indre modsætning mellem begreberne fastholdelse og frivillig. 
De frivillige er jo netop karakteriserede ved at være… frivillige. Der er kun grund til at fastholde mennesker, der 
ikke frivilligt ønsker at blive.  
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Fastholdelse 
Et udviklingsperspektiv kan være at arbejde mere målrettet med metoder til ’fastholdelse’ af frivillige.  
Målet med at fokusere på hvervning, som et element i Kvalitetsudviklingsprojektet, har været at understøtte en 
udvikling af metoder af mere opsøgende karakter for derved at nå flere og nye målgrupper. Der har været en 
tendens i udviklingsprojekterne til at se hvervning som en isoleret aktivitet, som et mål i sig selv. Bortset fra det 
arbejde, De Frivilliges Hus i Thisted har gjort for at udvikle frivillighedspolitikker i samarbejde med de frivillige 
organisationer og introduktionsforløb for nye frivillige, har fokus i kvalitetsudviklingsprojektet primært været på 
at gøre frivillighedsformidlingerne mere synlige. Der er umiddelbart større optagethed af at hente flere kunder 
til butikken end på at udvikle metoder eller procedurer til at sikre, at de, der vælger at gøre en frivillig indsats, 
får en god oplevelse ud af det. I forhold til hvilke opgaver en frivillighedsformidling skal påtage sig, går 
skillelinjen for nogle frivillighedsformidlinger ved formidlingen af det frivillige arbejde – hvad der foregår ude i 
de frivillige organisationer og projekter, anses ikke nødvendigvis som et anliggende for 
frivillighedsformidlingen.  
 
Med de forskellige baggrunde for de otte frivillighedsformidlinger, der har deltaget i dette udviklingsprojekt in 
mente, kan det ikke overraske, at det nogle steder opfattes sådan. Men når man vender blikket mod de gode 
erfaringer fra Thisted, og læser FriSes beskrivelse af de ydelser, et frivilligcenter kan tilbyde, kan det give 
anledning til at stoppe op, og overveje om frivillighedsformidlinger/centre fremover skal udvide perspektivet og 
arbejdsområdet i relation til fastholdelse. Udfordringen er at overveje, om og hvordan hvervning og 
fastholdelse kan integreres – både i tænkningen af de to opgaver og i de konkrete ydelser, 
frivillighedsformidlingen tilbyder. Diskussionen vil have forskellig grad af relevans afhængigt af 
frivillighedsformidlingens geografiske placering. I frivillighedsformidlinger, der dækker et mindre geografisk 
område og kun formidler et mindre antal ’job’, eksisterer der ofte uformelle procedurer – man hører fra andre, 
hvordan det går, eller møder den frivillige hos den lokale købmand. Det gør, at de formaliserede procedurer 
betragtes som overflødige. Andre steder er der udviklet  procedurer for, hvordan og hvornår man følger op på, 
om de frivillige, man har henvist til en forening/organisation, er kommet frem og befinder sig godt. Atter andre 
steder sker det ikke. På lignende vis har diskussionerne om, hvordan man kan bidrage til at udvikle frivillige 
foreninger og organisationers frivilligpolitikker også primært relevans i forhold til mindre foreninger og 
projekter. De store landsdækkende frivillige organisationer har ofte formulerede politikker for, hvordan de 
samarbejder med frivillige. Nogle overordnede overvejelser om forholdet mellem hvervning og fastholdelse 
kunne berige feltet. Og disse overvejelser kunne måske også være afsæt for en mere generel diskussion af, 
hvordan man kan tilbyde de steder, man henviser frivillige til, sparring og inspiration, uden at hverken man selv 
eller de opfatter det som utidig indblanding.  
 
 
Selvhjælp og frivillighed 
Et udviklingsperspektiv kan være et videreudvikle samarbejdet med igangsættere af selvhjælpsgrupper om at 
introducere tilbuddet om frivilligt arbejde. 
Der har gennem årene været en debat blandt frivillighedsformidlinger og koordinatorer af selvhjælpsgrupper, 
om, hvorvidt det er etisk forsvarlig at hverve frivillige fra selvhjælpsgrupper. I Kvalitetsudviklingsprojektet har  
et af projekterne arbejdet systematisk med den problemstilling. Erfaringerne fra projektet i Thisted er ikke 
entydige, og betænkelighederne er måske nok blevet lidt, men ikke meget, mindre i projektperioden. I forhold 
til spørgsmålet om, hvorvidt det er gangbart at introducere et tilbud, som selvhjælpsgruppedeltagerne ikke selv 
har bedt om, er svaret derfor et både-og. Et svar er, at det er et tilbud, man jo bare kan sige ’nej tak’ til. Et 
andet svar er, at det er et tilbud, som mange har været glade for – enten for at gøre brug af det med det 
samme eller for at kunne vende tilbage til det senere. Og et tredje er, at i forhold til bestemte 
selvhjælpsgrupper skal igangsætterne ikke opfordre til at blive frivillige. Det gælder f.eks. en sorggruppe, hvor 
deltagerne har mere brug for hjælp fra frivillige end for selv at udføre frivilligt socialt arbejde. Men erfaringerne 



 55

fra Thy viser, at det er muligt at hente frivillige gennem et tættere samarbejde med selvhjælpsområdet. 
Området vil kunne udvikles yderligere, når også andre frivilligcentre, der både arbejder med 
frivillighedsformidling og selvhjælpsgrupper, får afprøvet metoderne. Flere kvalificerede erfaringer og 
perspektiver vil kunne danne udgangspunkt for mere grundlæggende diskussioner af fremtidsperspektiverne i 
at hverve frivillige fra selvhjælpsgrupper. 
 
 
Indirekte hvervning 
Et udviklingsperspektiv kan være at sætte fokus på den indirekte hvervning, der foregår, når der samarbejdes 
med kommunale arbejdsløshedsprojekter. 
I to delprojekter har frivillighedsformidlingerne samarbejdet med kommunale centre, der arbejder for at få 
arbejdsledige i beskæftigelse. Både frivillighedsformidlingerne og de kommunale tilbud giver udtryk for, at der 
har været tale om et ’win-win’-samarbejde, der har været tillokkende og udviklende for begge parter. De to 
tilgange har dog været ret forskellige. I Odense har der været tale om et matchningsprojekt – hvor en frivillig 
med erhvervserfaring stiller sin erfaring og sit netværk til rådighed i forhold til en arbejdsledig. I Aalborg har der 
været tale om at introducere arbejdsledige til det frivillige sociale arbejde for at bibringe dem nye perspektiver 
på deres egen situation og egne fremtidsmuligheder. Udfordringen for frivillighedsformidlingerne kan være at 
diskutere, om og hvor grænserne for samspillet skal trækkes for at sikre, at det frivillige sociale arbejde ikke 
gøres instrumentelt og får karakter af at være Arbejdsformidlingens – eller andre offentlige institutioners – 
forlængede arm. 
 
 
Erhvervsliv og frivilligt arbejde 
Et udviklingsperspektiv kan være, at der blev mulighed for at indhente flere erfaringer i samarbejdet mellem 
erhvervslivet og det frivillige arbejde. 
Erfaringerne fra de fire projekter, der har arbejdet med virksomheder, må karakteriseres som blandede. Men 
på tværs af projekterne kan man – med fare for at lyde banal – sige, at en forudsætning for et succesfuldt 
samarbejde er, at man gør sig meget klart, hvad man ønsker at få ud af samarbejdet. Handler det om at 
hverve virksomhedens ansatte til at gøre en frivillig indsats? Ønsker man at synliggøre de tilbud om personlig 
rådgivning, selvhjælpsgrupper e.l., som også erhvervsaktive kan have eller i fremtiden kan få brug for at have 
kendskab til? Handler det om at få en virksomhed til at sponsorere annoncer eller en aktivitet i 
frivillighedsformidlingens regi? Afhængigt af det konkrete formål vil det i praksis være meget forskelligt, hvad 
der er brug for. 
 
Erfaringerne fra Ålborg kan læses i sin helhed i hæftet i lomme to. Her skal vi trække et par pointer fra 
Aalborg- projektet op: 

- Man kan komme til at gå så meget rundt om den varme grød, i forhold til at tage kontakt, at gulvet 
revner. 

- Det er vigtigt at projektet er vel gennemtænkt, og samtidigt spontant! 
- Arbejd med at gøre det der er kompliceret enkelt, og gør det enkle overraskende. 
- Det værste der kan ske er, at virksomhederne, ikke ville lege med. 

 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
Et udviklingsperspektiv kan være at udbrede forsøgene med at udvikle modeller for indtægtsdækket 
virksomhed. 
Forretningskoncepter har været et tema i udviklingsprojektet. Før Kvalitetsudviklingsprojektet blev sat i gang 
vakte begrebet diskussion, da der bredte sig en nervøsitet i forhold til, om fokuseringen på dette område var et 
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forvarsel om, at det statslige tilskud til frivillighedsformidlingerne ville blive reduceret. Et af delprojekterne 
valgte dog at tage udfordringen med at udvikle et forretningskoncept op i projektperioden. Flere har nævnt, at 
diskussionen måske løb af sporet på grund af brugen af ordet ’forretningskoncept’, der ikke tidligere har været 
en del af sprogbrugen i den frivillige verden. Der er en tendens til, at begreber fra markedet eller den private 
sektor overføres og bruges i relation til den frivillige verden. Og der kan være god grund til at være varsom 
med ukritisk at tage disse begreber til sig. I stedet for forretningskoncept kan et mere neutralt begreb som 
indtægtsdækket virksomhed måske bruges i de fremtidige diskussioner om emnet. Begrebet kan både være 
mere spiseligt for FriSes medlemmer, og det er mere præcist i forhold til at rumme de aktiviteter, der sigtes til.  
 
Selv om der ikke er tegn i hverken sol eller måne på, at de statslige tilskud til frivillighedsformidlinger er på vej 
til at blive reduceret, er der al mulig god grund til at fortsætte udviklingsarbejdet omkring indtægtsdækket 
virksomhed. Og til i det hele taget at afprøve modeller for, hvordan nye samarbejdspartnere og -relationer kan 
medvirke til at skabe alternative finansieringsmuligheder for frivillighedsformidlingerne. Allerede i 
erfaringsopsamlingen fra SMIL-projektet var finansieringen af frivillighedsformidlingerne et centralt tema. 
Dengang blev en blanding af en statslig, kommunal og privat finansiering (fx i form af sponsorater) fremhævet 
som ideal, blandt andet fordi en sådan blandet finansieringsform ville give størst mulig uafhængighed 
(Habermann, 1993: 52-53). Uafhængighed var dengang og er stadig i dag en central værdi i den frivillige 
verden. Egne indtægter i form af at drive indtægtsdækket virksomhed er en af måderne at gøre 
frivillighedsformidlinger mere uafhængige af såvel stat som kommuner. Når man i 2004 undersøger og 
afprøver forskellige muligheder for at drive indtægtsdækket virksomhed, er det nødvendigt at være meget 
opmærksom på, at betingelserne for at gøre det er forskellige for frivillighedsformidlingerne. Det handler både 
om geografisk placering, men også om, hvorvidt de lønnede projektledere og medarbejdere i 
frivillighedsformidlingerne har de kvalifikationer, der er nødvendige. I relation til det delprojekt, der i 
Kvalitetsudviklingsprojektet har arbejdet med forretningskoncepter – konsulentbistand til kommuner – er 
skudsmålet flot. Kontaktpersonen i den ene af de to kommuner, der gjorde brug af tilbuddet, har i et interview 
udtalt, at: ”Konsulentarbejdet har været professionelt – og helt gratis” og ”Vagn Hansen var virkelig 
enestående og meget engageret”. Dette ikke skrevet for at fremhæve Vagn, men for at understrege, at de 
personlige kompetencer selvsagt er afgørende. Og for at lægge vægt på, at hvis man ønsker at understøtte 
frivillighedsformidlingernes muligheder for at drive indtægtsdækket virksomhed, så er det nødvendigt at 
overveje, hvilken indsats der skal til for at forme et frivilligt konsulentkorps karakteriseret ved at være 
professionelt, enestående og engageret, uden at være gratis.  
 
 
En kommende kommunalreform 
Et udviklingsperspektiv kan være at gøre brug af udviklingsprojekternes erfaringer med at etablere satellit, 
arbejde med netværksdannelse og samarbejde på tværs af kommuner i strategiske overvejelser i relation til en 
kommende kommunalreform. 
En kommunalreform er på vej med en væsentlig reduktion i antallet af kommuner til følge. For frivilligcentrene 
betyder det, at der fremover vil være kommuner med mere end ét frivilligcenter, mens der også stadig vil være 
kommuner, hvor der ikke er et frivilligcenter. Det kan give anledning til en række strategiske overvejelser, om 
og hvordan frivilligcentrene skal ’dele’ en kommune imellem sig. Og hvis man tager det udgangspunkt, at alle 
borgere i Danmark skal have let adgang til både et frivilligcenter og selvhjælpsgrupper, kan det også give 
anledning til overvejelser over, hvordan de ’hvide pletter’ skal udfyldes og af hvem. Erfaringerne fra flere af 
Kvalitetsudviklingsprojektets delprojekter kan give væsentlige input til sådanne overvejelser. En erfaring er, at 
man skal berede sig på, at det tager tid at danne netværk mellem kommuner. Og at man skal være indstillet 
på, at man igen og igen og igen må være initiativtager til kontakten, da samarbejdet med den frivillige verden 
ikke har topprioritet i en enhver travl kommunal hverdag. Desuden peger erfaringerne på tværs af projekterne i 
Storstrøm, Herlev og Odense (Bogense) på, at det personlige kendskab og den personlige kontakt er et 
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element, der letter processen, måske endda er afgørende for, om der kommer en proces i gang. 
Frivilligcentrene må altså i den kommende tid arbejde på at gøre sig til en synlig og tydelig samarbejds- og 
forhandlingspartner omkring arbejdet med den kommende kommunalreform – og være indstillede på, at de 
selv skal tage initiativet. 
 
 
Synlighed 
Et udviklingsperspektiv kunne være at gøre ’synlighed’ til et fælles tema og anliggende for 
frivillighedsformidlingerne. 
At være synlig er en betingelse for at blive set… Det har stået centralt i flere delprojekters arbejde at forsøge 
at øge frivillighedsformidlingens synlighed. Dette indsatsområde har været knyttet til ønsket om at tiltrække 
flere mennesker til det frivillige arbejde. Projekterne har indhentet en række erfaringer med, hvordan det kan 
gøres – i et enkelt tilfælde med et allerede målbart resultat til følge.  
 
Frivilligt-arbejde i København havde stor succes med avisannoncer. I Aalborg brugte man også en 
avisannonce til både at synliggøre De Frivilliges Hus og en lokal virksomhed. Der er en interessant forskel 
mellem de to annoncer. Frivilligt-arbejdes annonce har gjort det tydeligt for københavnere, hvor man kan 
henvende sig for at få formidlet et frivilligt arbejde. Det var så at sige en reklamere for frivillighedsformidlingen 
Frivilligt-arbejde. Avisannoncen i Aalborg var udformet, så den øverste halvdel af annoncen reklamerede for 
en virksomhed og præsenterede en af virksomhedens medarbejdere, der arbejdede frivilligt i De frivilliges Hus. 
I den nederste del af annoncen kunne man så læse om, hvad De Frivilliges Hus er for et sted. Annoncen i 
Aalborg blev betalt af virksomheden, der havde en interesse i at markedsføre sig som en virksomhed, hvis 
medarbejdere har overskud til at arbejde frivilligt. Der kan altså være en økonomisk fordel i at annoncere på 
den måde. Men i virkeligheden er virksomhedens indirekte anbefaling af De Frivilliges Hus mindst lige så 
værdifuld. Et væsentligt aspekt i at gøre frivillighedsformidlinger mere synlige kan være at arbejde med det, 
der kan kaldes ’tredjepartsformidling’ – at andre direkte eller indirekte anbefaler fx en frivillighedsformidling.  
 
Det kan også gøres som i Herlev, hvor man har oplevet en stor effekt af, at kommunen formidler, at der findes 
tilbud om selvhjælpsgrupper i kommunen. Eller som i Herning, hvor Erhvervsrådet anbefaler et tilbud fra 
Herning Frivillig Center. I samme genre kan man forestille sig, at et reklamebureau vil acceptere en lavere 
betaling for at lave en ny hjemmeside, hvis deres logo må stå på siden. Kvalitetsudviklingsprojekterne har vist, 
at der er en række potentielle udviklingsperspektiver omkring synliggørelse, hvis man tænker kreativt – et af 
dem er at arbejde videre med at udvikle metoder til tredjepartsformidling. 
 
 
Tydelig i kommunikationen 
Et udviklingsperspektiv kunne være at arbejde med at blive mere tydelige og direkte i kommunikationen 
At ændre navn fra FRIFORM til Frivilligt-arbejde og at udvikle et nyt image og brand kan gøre en verden til 
forskel – også i ens egen selvopfattelse. Erfaringer med den synlighed, det direkte budskab, Frivilligt-arbejde 
har skabt, kan måske få en og anden til at kigge på eget navneskilt og reflektere over, om de fantasifulde 
navne mange frivillighedsformidlinger gemmer sig bag, giver mening for mennesker, der ikke allerede kender 
frivillighedsformidlingen. Hvis et meningsfuldt navn kan medvirke til at fremme synligheden, kan man overveje 
om bevægelsen også går den anden vej, så et uforståeligt navn er med til at understøtte usynligheden. 
 
Der er god grund til at formode, at tydelig og direkte kommunikation faktisk har en effekt. Når man kigger på de 
annoncer, Frivilligt-arbejde indrykkede i aviser, så er det spørgsmålet ’Lyst til frivilligt arbejde?’, der fanger 
opmærksomheden. Tilbage i 1995 udarbejdede Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af befolkningens 
deltagelse i det frivillige arbejde (Anker og Koch-Nielsen 1995, rapport 95:3). Af dem, der deltog i 
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undersøgelsen, og som ikke arbejdede frivilligt, angav 24 pct. som begrundelse, at de aldrig var blevet spurgt, 
om de ville. Og 40 pct. af dem, der ikke arbejdede frivilligt, sagde, at de gerne ville gøre det, hvis de blev bedt 
om det (Anker og Koch-Nielsen 1995:88-90). Som det anføres i rapporten, skal besvarelserne naturligvis tages 
med et gran salt, da et svar i en interviewsituationen jo ikke forpligter. Men en af rapportens konklusioner kan 
også i dag give anledning til nogle refleksioner:  
 

”Noget tyder på, at frivilligt arbejde til tider appellerer til kredse, hvor man skal kende 
nogen, der kender nogen, før man får en opfordring til at blive frivillig.”  
(Anker og Koch-Nielsen 1995:89)  

 
En direkte opfordring kan have en effekt. Det viser erfaringerne fra Frivilligt-arbejde, og i en helt enden genre, 
også erfaringerne fra den telemarketingskampagne Respekt6000.dk lavede i 2003. Her begyndte 30 unge i 
Kolding at gøre en indsats i det frivillige sociale arbejde efter at have fået en direkte telefonisk opfordring. Et 
interessant udviklingsperspektiv er, hvordan opfordringen til at deltage i det frivillige arbejde også ved hjælp af 
andre metoder kan supplere det, Frivilligt-arbejde kalder jungletrommerne. Jungletrommerne har nemlig den 
svaghed, at man skal befinde sig relativt tæt på for at opfange budskabet. 
 
  
Organisering af samarbejdsprojekter 
Et udviklingsperspektiv kan være at arbejde med at udforme forskellige modeller, der kan inspirere til, hvordan 
projekter der involverer flere frivillighedsformidlinger kan organiseres 
Perspektivet dukker op på baggrund af de meget forskellige erfaringer, de udviklingsprojekter der har 
involveret flere frivillighedsformidlinger i et samarbejde, har gjort sig. Futuracentret og frivilligcentralen 
Blæksprutten havde dannet et egentligt partnerskab omkring deres udviklingsprojekt. Organisatorisk har det 
ikke haft indflydelse på centrenes udformning. Bestyrelserne er blevet orienteret undervejs, men der har ikke 
været nedsat en formel følgegruppe med repræsentanter for begge centre. I stedet valgte man at gøre brug af 
en tænketank, hvor relevante fagpersoner med kendskab til det felt, partnerskabet ønskede at intervenere i, 
var repræsenterede. De to centerledere arbejdede selv med udviklingsprojektet. Partnerskabet har fungeret så 
godt, at man har valgt at fortsætte det ud over projektperioden. 
 
Herning, Odense og Herlev udviklede et ’tværregionalt samarbejde’. Der var ikke i relation til samarbejdet 
udformet formelle samarbejdsaftaler eller nedsat en følgegruppe med repræsentanter for de respektive 
bestyrelser. De tre projekter ansatte i fællesskab en projektkoordinator, der skulle være igangsætter af 
hovedparten af aktiviteterne i udviklingsprojekterne. Lokalt i Herning var der etableret en arbejdsgruppe, der 
blandt andet talte et medlem fra det erhvervsliv, man ønskede at komme i dialog med. Arbejdsgruppen i 
Herning fungerede glimrende lokalt, men det tværregionale samarbejde var vanskeligt at få til at fungere, og 
det blev opblødt undervejs i projektperioden. 
 
I Helsinge og Græsted ansatte man en projektmedarbejder til at arbejde med udviklingsprojektet. Der blev 
nedsat en styregruppe, der bestod af de to projektledere, projektmedarbejderen samt to deltagere fra hver af 
de respektive frivilligcentres bestyrelse. Konstruktionen fungerede, og bidrog blandt andet med på baggrund 
deltagernes lokalkendskab til at udpege de projekter, der skulle fokuseres på i forbindelse med knopskydning. 
Mangler 
 
 
At intervenere på fremmed grund 
Et udviklingsperspektiv kan være at arbejde med, hvordan man intervenerer i forhold til nye tiltag. 
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Der er fra flere siden blevet påpeget, at kvalitetsudviklingsprojektet i højere har haft fokus på nye tiltag, end 
der er blevet kvalitetsudviklet på kendte kerneområder. Af nye tiltag kan fremhæves initiativerne i forhold til 
erhvervsvirksomhederne, initiativet på Nordfyn og netværksarbejdet i forhold til kommunerne i Storstrøms Amt. 
Der har medført nogle –  ’kan man det?’ og ’er det vores opgave?’ samt en række interessante overvejelser og 
tilgange til, hvordan man går ud og understøtter eller igangsætter en proces i et nyt område. Sædvanligvis 
løser frivillighedsformidlingerne opgaver ud fra nogle behov, som andre har peget på, og bedt dem om at 
intervenere i forhold til. I relation til de nye tiltag er frivillighedsformidlingerne ikke blevet bedt om at komme, og 
hvordan griber man opgaven an – når man ikke er inviteret? Der har været refleksioner over, om det skal ske 
med større følsomhed, end man sædvanlig lægger for dagen, eller om man i det store hele skal gøre, som 
man plejer. For nogle vil det måske også være nærliggende at spørge, om en række af de nye tiltag 
overhovedet hører ind under frivillighedscentrenes opgaver? Der vil givet være stor forskel på, i hvilken grad 
kolleger i andre frivillighedsformidlinger har mod på at gribe bolden og spille videre. De, der kan beskrives ved, 
at de har et ’frispiller-gen’ i sig, har, viser erfaringerne fra Kvalitetsudviklingsprojektet, brug for en sparring, der 
medvirker til, at de meningsfulde tilfældigheder, de møder på deres vej, kan omsættes så konstruktivt som 
muligt – eller som de siger på Thy-egnen: ”At de kan være åbne for det, der fødes, når vi mødes”. 
 
 
Ny teknologi 
Et udviklingsperspektiv kan være at videreudvikle arbejdet med ny teknologi. 
Der er blevet kvalitetsudviklet på et jobdatabase, som er et værktøj, som formidleren af frivilligt arbejde kan 
bruge til at danne sig et overblik, der gør det lettere at foretage en matchning mellem den jobsøgende og de 
frivillige organisationer. Jobdatabasen har været genstand for en del diskussioner, der har været spændt ud 
mellem dem, der mente, at der var tale om kvalitetsudvikling til dem, der har ment, at der var tale om 
kvalitetsforringelse. ’At ændre tingene til det bedre’, er således ikke en objektiv beskæftigelse, men handler i 
høj grad om, hvilket perspektiv der anlægges. Oprettelsen af jobdatabasen har genereret erfaringer og været 
genstand for såvel metodiske som holdningsdiskussioner. Mange elementer herfra har været nyttige og 
brugbare i forhold til den landsdækkende jobportal, der i begyndelsen af 2005 kommer til at se dagens lys i 
FriSes regi. Jobdatabasen har også medvirket til at udfordre nogle forestillinger, der blandt andet handler om, 
hvorvidt ny teknologi er en trussel mod den kerneydelse, det er at formidle ’face to face’.  
 
Med Internettet som en så stor del af hverdagen i dagens Danmark vil der også i frivilligcentrene opstå behov 
for viden om, hvordan ny teknologi kan være et brugbart værktøj.  
 
 
Kvalitetsudvikling – et fælles anliggende? 
Et udviklingsperspektiv kan være at gøre kvalitetsudvikling til et fælles anliggende for 
frivillighedsformidlingerne. 
Frivillighedsformidlinger er traditionelt steder, hvis selvforståelse bygger på lokale traditioner og tankemønstre. 
Udviklingen og kvaliteten har i vidt omfang været et lokalt anliggende. I Kvalitetsudviklingsprojektet har der 
været mulighed for at arbejde på tværs og på at reflektere over kollegers arbejde. Projekterne var som 
udgangspunkt meget tilbageholdende med at ’blande sig’ i hinandens måde at gøre tingene på. 
Udviklingsprojekterne er indgået i en diskussion om kvalitet, hvor præmissen for diskussionen har været, at 
det delvis har været et fælles anliggende. Det har født diskussioner, hvor der er kommet større 
opmærksomhed på, at der skal være et samspil mellem de kompetencer, de lønnede og frivillige 
medarbejdere på et center har, og de ydelser, der udbydes. Det er en vigtig diskussion, som passende kan  
fortsættes i landsorganisationen FriSe.  At diskutere kvalitetsspørgsmål – og forholde sig til, at noget er bedre 
end noget andet, er ikke nemme diskussioner, men det gør dem ikke mindre væsentlige og interessante. Og 
der betyder ikke, at der skal arbejdes hen imod fælles standarder forstået som et sæt operationelle mål, der 
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beskriver præcise krav til resultatet, til arbejdsprocesserne og til den ønskede udvikling. Som i meget andet 
socialt arbejde, vil det personlige og faglige skøn stadig og naturligt være i højsædet, der hvor mennesker 
mødes. Det at tænke fælles, at tænke ud over sin lokale identitet, har for nogle betydet en anerkendelse af, at 
der ligger nogle kvalitetsudviklingsmuligheder i at spille sammen med andre centre. 
 
 
Beskrive og formidle viden 
Et udviklingsperspektiv kan være at fortsætte arbejdet med at beskrive og formidle metodiske læreprocesser. 
Hvad har en havebog med frivilligt arbejde at gøre? Ja, når man læser bogen fra Helsinge-Græsted/Gilleleje 
får man et godt svar. Det er et produkt, der kan have en katalysatorfunktion i forhold til at starte frivillige 
projekter. 
Det er også en bog, hvor der er meget læring for den, der søger erfaringer i forhold de problemstillinger, man 
uvilkårligt møder, når man arbejder i den frivillige verden. Drejebøger, manualer og systematik har også været 
nøgleord i projektet i Thisted. Med afsæt i andres beskrivelser af metodiske landevindinger får mange 
mennesker en ’aha-oplevelse’ i forhold til, hvordan de selv ønsker at gribe en problemstilling an – fordi de får 
en kvalificeret mur at spille deres egen bold op ad.  
 
Spørgsmålet er, om der ikke ligger megen tavs men eksemplarisk viden hos frivillighedsformidlingerne, som 
hvis det blev beskrevet i en eller anden form, kunne skabe læring og en form for mangfoldig homogenitet? 
Som Albert Schweizer har sagt: Eksemplet er ikke den vigtigste form for indflydelse – det er den eneste.  
 
 
Udenlandsk inspiration 
Et udviklingsperspektiv kan være at søge større inspiration i udlandet. 
Mange danskere synes, vi laver god ost her til lands! Hvis vi tager det for pålydende, kunne det være 
nærliggende at spørge ’hvorfor gør vi det?’ En kollega gav svaret: ”Det gør vi, fordi der for mange årtier siden 
var danske mejerister, der rejste rundt i verden og kiggede på, hvordan der blev lavet ost andre steder. 
Inspiration, viden og opskrifter kom med hjem, og blev om ikke til hvermands eje, så dog til en viden, som den 
dag i dag er fundamentet for det, vi kalder ’den unikke danske ostetradition’”.  
 
På et af de seminarer, der blev afholdt i forbindelse med kvalitetsudviklingsprojektet, havde vi inviteret en 
oplægsholder fra Norge. Han berettede om, hvordan frivillighedsformidlinger arbejdede i Norge. Det blev til en 
inspirerende dialog om indhold, finansiering og organisering med udgangspunkt i norsk tradition. Lur os, om 
ikke en og anden af de tilhørende projektfolk fik en idé eller to, som kan være brugbare i den lokale andedam. 
 
De, der har været ude og se sig om, siger, at England, Holland og Sverige har noget at byde på, som kan 
berige frivillighedsformidlinger i Danmark. Om det er sandt, skal vi lade være usagt, men den danske brie er 
nu ikke at foragte. 
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Afrunding 
 
15 udviklingsperspektiver skrevet på baggrund af inspiration fra  Anne, Inge, Charlotte, Lone, Sussie, Michael, 
Birtha, Kell, Dorthe, Vagn, Jette, Jens, Lise, Jan, Rikke, Lisbeth og Lilly alle nuværende eller tidligere 
deltagere i kvalitetsprojektet repræsenterende 10 frivillighedsformidlinger. Men også med inspiration fra 
medarbejdere i Socialministeriet, fra Rådet for frivilligt socialt arbejde, fra Center for frivilligt socialt arbejde og 
fra de oplægsholdere, vi mødte undervejs. 
 
Frivillighedsformidling, frivilligcentral eller frivilligcenter… Kvalitetsudviklingsprojektet taler om kvalitetsudvikling 
af frivillighedsformidlinger. Måske er det et misvisende ord. I hvert fald er det med al ønskelig tydelighed blevet 
synliggjort i Kvalitetsudviklingsprojektet, at frivillighedsformidlingerne har ambitioner om at lave meget andet 
end at formidle frivilligt socialt arbejde.  
  
Når nogle af de gode erfaringer fra Kvalitetsudviklingsprojektet i den umiddelbare fremtid skal implementeres, 
videreføres og videreudvikles, kræver det en indsats fra mange sider. Hvis frivillighedsformidlingerne skal 
indtage eller udfylde en funktion som mental hovedvej i det fremtidige frivillige arbejde, må der arbejdes 
kontinuerligt med at udvikle både tilbud og medarbejderne. Med Kvalitetsudviklingsprojektet for 
frivillighedsformidlinger er der skabt et godt grundlag for dette arbejde. 
  
Her ’stiger vi af’ – og siger tak for denne gang! 
 
 
København august 2004 
 
Elsebeth Kirk Muff & Bernhard Jensen 
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