
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVER-up model en eigen-waarde  
 

Zou je de talenten van vrijwilligers in enigerlei vorm vast kunnen leggen?  

Dit gaan we nader onderzoeken in de werkgroep “Vrijwilligers Talent Management” van 

NOV.  

 

In de 21e-eeuws leren we op verschillende manieren: formeel (op de onderwijsinstellingen), 

niet-formeel (bijvoorbeeld op het werk) en non formeel (via zelfstudie, coaching, e-learning).  

Levenslang leren is om verschillende redenen belangrijk, bijvoorbeeld omdat de 

arbeidsmarkt verandert. Denk aan het maken van apps en het programmeren van robots of 

het ontwikkelen van nanotechnologie. Dat was er nog niet eens zo heel lang geleden 

allemaal niet. Daarbij richten bedrijven en organisaties zich meer dan ooit op de 

internationale markt en hebben zij vaak vestigingen over de grens. Om zeker te kunnen zijn 

van werk, is het kunnen wisselen van beroep en branches steeds belangrijk geworden. Ook 

wordt de maatschappij steeds ingewikkelder. Voor iedereen is het tegenwoordig belangrijk 

om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers. 

 

De Stichting European Centre Valuation Prior Learning (EC-VPL) die in 2002 in Nederland is 

opgericht, is hier op ingesprongen met het Europees project ‘Validering van ervaring die in 

het vrijwilligerswerk wordt opgedaan’ (‘Upgrading Validation’). De Stichting verzamelt en 

verspreidt informatie over alle denkbare aspecten van levenslang leren - onder andere via de 

systematiek “Waardering / Validatie van Eerder Leren (VPL - Validation of Prior Learning)”.  

Via het ‘LEVER-model’ (het Nederlandse woord voor Lever is hefboom) kan iemand zichzelf 

valideren en ligt de focus op individueel ontwikkelpotentieel. Het doel is (zelf)reflectie als 

basis voor participatie en de uitkomst is een actieplan o.b.v. eigenwaarde. Waarbij je 

eigenwaarde moet zien als: Jezelf in je eigen kracht zetten door middel van het waarderen 

van je eigen levens- of leerervaringen. Elke leerervaring kent bepaalde waarden die je eerst 

zelf moet erkennen (zelfwaardering), alvorens je ook externe erkenning kunt verwerven 

(maatschappelijke waardering). 

 

Het LEVER-up model is hier een vervolg op en is gemaakt om vrijwilligers te helpen bij het 

valideren (bevestigen) van hun zachte competenties die ze hebben behaald tijdens het doen 

van sociaal werk.  

De achterliggende gedachte is, om mensen via het holistische proces van ‘Valideren van 

leren’ een [formele] erkenning te geven op basis van hun leerervaringen tot dusver én voor 



 

wat ze kunnen doen, weten en begrijpen. Het gaat om bewustwording, herkennen, 

waarderen, opbrengst en vervolgstap, en verankering.  

Als zelfbeoordelingsinstrument zijn er 16 competenties: 

1. engagement/betrokkenheid  

2. Communicatie  

3. interculturele en diversiteitsmanagement  

4. leren leren  

5. Initiatief  

6. Resultaatgerichtheid  

7. probleem oplossen  

8. Teamwerk  

9. Leiderschap  

10. Verantwoordelijkheid  

11. Organisatie en planning  

12. Innovatie en creativiteit  

13. Empathie  

14. Flexibiliteit  

15. Digitale vaardigheid  

16. Kennis (generiek)  

 

Uit de zelfbeoordeling kan gepast vrijwilligerswerk gevonden worden, of een beroeps- en 

loopbaanadvies voortkomen maar het kan ook doel en richting geven aan de speurtocht naar 

werk. Het kan bewijsstukken opleveren voor een vervolgopleiding (Bijvoorbeeld iemand die 

jarenlang vrijwillig leiding heeft gegeven in de Scouting kan een vrijstelling krijgen bij 

modules van de Pabo). Of het kan een basis zijn voor (werk)promotie. 

 

Kortom, het kan vrijwilligers enorm helpen in persoonlijke ontwikkeling, of in het versterken 

van hun positie, of in hun zoektocht naar wat zij nu eigenlijk het liefste zouden willen doen.  

 

Heb je belangstelling om mee te doen in de werkgroep? Meld je dan aan bij 

Annemieke: voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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