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1 Vrijwilligers, een schets van de context

Vraag 1
Een beleidsmedewerker van een gemeente schrijft een nota vrijwilligersbeleid voor de gemeente. 

Hij wil op de eerste bladzijde een definitie van vrijwilligerswerk opnemen. 

a Geef aan waarom hij wel of niet gebruik zou moeten maken van de standaarddefinitie.

b De gemeente wil zich met het beleid voor de komende periode vooral richten op vrijwilligerswerk 

dat chronisch zieken en kwetsbaren ondersteunt. Jeugdwerk is ook een prioriteit, maar de focus ligt 

op kerkelijk werk en mantelzorgers. Welke definitie zou jij voor de gemeente gebruiken als je weet 

dat ze zich in deze periode vooral richt op de eerstgenoemde categorieën: chronisch zieken en 

kwetsbare groepen?

Vraag 2
Waarom was de verzuiling stimulerend voor vrijwillige inzet?

Vraag 3
Wat was het belangrijkste argument van de vakbeweging tegen het vrijwilligerswerkbeleid van de 

overheid? Vind je dat een goed argument?

 

Vraag 4
Wat vind jij een voorbeeld van vrijwillige inzet? Beargumenteer dit aan de hand van de begripsom-

schrijving in paragraaf 1.1.

a Een chauffeur die op zaterdag voor het voetbalteam rijdt.

b Een chauffeur die op zaterdag voor het voetbalteam van zijn eigen zoon en diens vriendjes rijdt.

c De organisator van de buurtbarbecue.

d De vakbondsvrijwilliger die onder werktijd vrijwilligerswerk mag doen.

e Het OR-lid dat onder werktijd OR-werkzaamheden verricht.

f De dochter die boodschappen doet voor haar zieke moeder.

g De dochter die boodschappen doet voor de zieke buurvrouw van haar moeder.

h De voorzitter van de vereniging van eigenaren.

i De brandweerman met vergoeding.

j De fan die een rouwpagina op internet zet na het overlijden van de popster.

Vraag 5
Neem een vrijwilligersorganisatie waar je bij betrokken bent of die je kent uit je omgeving. Welke 

van de vijf beschreven maatschappelijke trends herken je daarin en wat is de impact ervan op de 

organisatie?
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Vraag 6
Vraag vier mensen uit je omgeving of ze vrijwilligerswerk doen en zo ja welk vrijwilligerswerk. Deel 

dat vrijwilligerswerk in naar sector. Bekijk aan de hand van figuur 2 in paragraaf 1.2 of dat sectoren 

zijn waarin veel vrijwilligerswerk plaatsvindt. 

Vraag 7
Waarom is het moeilijk om precies aan te geven hoeveel vrijwilligers Nederland kent?

Vraag 8
Welke onderzoeken zijn er in Nederland op het terrein van vrijwillige inzet gedaan en welk onder-

zoek kent de hoogste participatiecijfers en waarom is dat het geval?

Vraag 9 
In paragraaf 1.3 wordt de infrastructuur van het vrijwilligerswerk toegelicht. Deze is ingedeeld in 

landelijk niveau, regionaal niveau en lokaal niveau. Waar kloppen organisaties volgens Meijs en 

Stubbe in eerste instantie aan voor ondersteuning? 

Waar kunnen organisaties terecht die niet zijn aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie? En 

waar kunnen overheden terecht voor informatie over vrijwilligerswerk?

Vraag 10
Je bent werkzaam bij een welzijnsinstelling. Je hebt de indruk dat het steeds lastiger wordt om vrij-

willigers te vinden en je wilt graag weten of dit alleen voor jullie organisatie geldt, of dat het onder-

deel is van een bredere trend. Hoe ga je te werk? 

Vraag 11
In het buitenland is het concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ erg populair bij bedrij-

ven. Binnen dit concept stellen ondernemingen personeelsleden in staat om onder werktijd vrijwil-

ligersorganisaties te ondersteunen. De Nederlandse overheid vindt dat het concept voor maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen ook in Nederland gestimuleerd moet worden. 

In paragraaf 1.3.2 worden op drie niveaus een aantal spelers genoemd die onderdeel uitmaken van 

de infrastructuur (landelijk, regionaal en lokaal ). Op welke manier kunnen al deze spelers volgens 

jou bijdragen aan de ontwikkelingen van het verantwoord ondernemen binnen vrijwilligersorgani-

saties? 

Vraag 12
Een lokale vrijwilligersorganisatie heeft een groot aantal vacatures binnen het bestuur. Niemand 

van de eigen organisatie ambieert een bestuursfunctie. Waar kan een organisatie terecht voor het 

vinden van geschikte bestuursleden? 
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Vraag 13
De activiteiten van een vrijwilligerssteunpunt richten zich op:

a bemiddeling tussen potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;

b informatieverstrekking;

c imagoverbetering van het vrijwilligerswerk;

d bieden van trainingen, advies en faciliteiten;

e nieuwe ontwikkelingen;

f belangenbehartiging.

Bedenk bij al deze zes activiteiten concrete voorbeelden.

Vraag 14
Bij een moderne manier van kijken naar vrijwilligerswerk gaat men uit van een collectieve bron voor 

het werven van vrijwilligers. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met een oliebron of visgrond. Net 

als bij natuurlijke hulpbronnen moet met de bron voor het vrijwilligerswerk voorzichtig omgespron-

gen worden. Wat zijn de bedreigingen die genoemd worden voor de hulpbron van het vrijwilligers-

werk?

Vraag 15 
Geef een uitleg van het huidige zorg- en welzijnsbeleid van het kabinet, gezien tegen de achtergrond 

van de ontwikkeling van het overheidsbeleid. Wat zijn de gevolgen van dit beleid voor het vrijwilli-

gerswerk? 

Vraag 16
Welke drie vormen van participatie onderscheidt de Wmo?

Wat is er, met betrekking tot deze vormen van participatie, voor vrijwilligersorganisaties veranderd 

door de komst van de Wmo? 
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2 Nieuwe vormen van vrijwillige inzet

Vraag 1
‘Voor de overheid is vrijwilligerswerk interessant, omdat het kan worden gezien als een leveran-

cier van producten aan de staat.’ 

a Welke twee soorten producten kun je onderscheiden?

b Geef van elke soort drie voorbeelden.

c Leg uit hoe beide producten met elkaar strijdig kunnen zijn.

Vraag 2 
In dit hoofdstuk wordt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het Maatschappe-

lijk Betrokken Ondernemen (MBO) besproken. Wat is het onderscheid tussen deze twee? Geef van 

beide een voorbeeld. 

Vraag 3
‘Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de economie zijn op verschillende manieren van invloed 

op het vrijwilligerswerk.’ 

Schets de gevolgen op de vraag naar vrijwilligerswerk van:

a een periode van grote werkloosheid;

b een periode van hoogconjunctuur.

Vraag 4
Er is sprake van geleid vrijwilligerswerk wanneer deelname aan het vrijwilligerswerk door anderen 

is bepaald of opgelegd. In hoofdstuk 2 wordt een aantal vormen van geleid vrijwilligerswerk bespro-

ken. Welke zijn dat?

Vraag 5
Macduff onderscheidt binnen het episodisch vrijwilligerswerk de volgende vrijwilligers: de tijdelijke 

vrijwilliger, de interim vrijwilliger en de sporadische vrijwilliger. Wat is het onderscheid tussen deze 

drie categorieën vrijwilligers?

“

“
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Vraag 6
Kies drie van de in dit hoofdstuk behandelde ‘nieuwe typen’ vrijwilligerswerk en beschrijf hoe een 

vrijwilligersorganisatie deze nieuwe vormen kan inzetten om meer vrijwilligers voor de organisatie 

te laten werken. 

Beschrijf dit vanuit de rol van: 

a vrijwilligerscoördinator van een professionele zorginstelling;

b (vrijwillige) ‘verenigingsmanager’ van een lokale sportvereniging.
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3 Wat beweegt vrijwilligers?

Vraag 1
Benoem drie opbrengsten die vrijwilligerswerk voor jou persoonlijk moet hebben. 

Welke sector of organisatie heeft je voorkeur?

Vraag 2
In de functionele benadering van de motivatie van vrijwilligers worden zes categorieën onderschei-

den. Welke zijn dat en welke drie motieven zouden voor jou van toepassing zijn? Licht je antwoord 

toe.

Vraag 3
Waarom biedt de behoeftenhiërarchie van Maslow slechts beperkte aanknopingspunten voor het 

managen van vrijwilligersmotivatie?

Vraag 4
In het verleden maakte men onderscheid tussen egocentrische motieven en altruïstische motieven 

van vrijwilligers. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het eigen belang. Iedereen die vrijwilligers-

werk doet, heeft daar een eigen belang bij. In welke drie vormen komt dit eigen belang tot uiting 

volgens Lindenberg? 

Vraag 5
In de framingtheorie wordt de motivatie van vrijwilligers in drie frames onderscheiden. Noem de 

drie frames en geef bij elk motivatieframe aan welke ‘beloningen’ erbij passen.

motivatieframe beloningen

Vraag 6
Neem een organisatie waar je bij betrokken bent en ga na hoe deze de motivatieframes kan toepas-

sen als ze: 

a nieuwe vrijwilligers wil binnenhalen;

b vrijwilligers wil behouden, voor de eigen organisatie of voor toekomstig vrijwilligerswerk in een 

andere organisatie.
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Vraag 7
Interview een collega-student over haar of zijn vrijwilligerswerk. Welke (combinatie van) motieven 

zijn herkenbaar? Licht je antwoord toe. 

Vraag 8
Vul de vragenlijst van het vrijwilligerskwadrant in. Welk vrijwilligerstype ben je en wat zou een 

organisatie kunnen doen om daarop in te spelen? Kloppen de aanbevelingen die daarvoor worden 

gegeven vanuit de typologie?

Vraag 9
Je bent vrijwilligerscoördinator, bijvoorbeeld bij een buurthuis of verpleeghuis. Schrijf een kort wer-

vend artikel voor een buurtkrantje waarin je duidelijk maakt wat de toegevoegde waarde van vrijwil-

ligers voor deze organisatie is. 
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4 Diversiteit in doelgroepen

Vraag 1
Welke twee redenen worden gegeven voor het specifiek aandacht schenken aan de groepen ouderen, 

jongeren en allochtonen?

Vraag 2
Geef aan welke gevolgen het werven van specifieke doelgroepen heeft voor de werkzaamheden van 

een beroepskracht.

Vraag 3
Uit welke bronnen leidt je af dat de participatie van de verschillende leeftijdsgroepen in vrijwilligers-

werk scheef is? 

Vraag 4
Wat bedoelen Knülst en Van Eijck met ‘stagnatie in de af lossing van de wacht’?

Vraag 5
Welke vier persoonskenmerken beïnvloeden de deelname van ouderen aan vrijwilligerswerk posi-

tief? Waarom denk je dat dit zo is?

Vraag 6
Geef voor de twee generaties senioren aan welke de belangrijkste verschillen in werkbeleving zijn. 

Wat betekent dat voor hun beleving van vrijwilligerswerk?

Vraag 7
Bij welke behoeften en motieven van jongeren moet zeker aangesloten worden als ze vrijwilligers-

werk doen.
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Vraag 8
In de publicatie Verovering van de jongerenmarkt worden drie groepen genoemd. Maak een schema 

waarin je deze drie groepen en drie belangrijke bijbehorende kenmerken zet. 

groep kenmerken

Vraag 9
Op welke manier kan aangesloten worden bij de behoeften en motieven van allochtonen?

Vraag 10
Welke marketingstrategieën worden gebruikt in het vrijwilligerswerk? Bedenk hoe je deze drie stra-

tegieën kunt inzetten voor het werven van de drie beschreven doelgroepen: ouderen, jongeren en 

allochtonen. 
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5 Visie ontwikkelen op vrijwilligerswerk

Vraag 1 
Noem vier argumenten waarom het voor een vrijwilligersorganisatie van belang is om een visie op 

vrijwilligerswerk te hebben.

Vraag 2
Noem drie motieven die een organisatie kan hebben om met vrijwilligers te werken.

Vraag 3
Naarmate de organisatie zich verder ontwikkelt, verandert de visie op de vrijwillige inzet in de orga-

nisatie. Noem voor drie levensfasen van een vrijwilligersorganisatie drie kenmerken die van invloed 

zijn op de visie van de organisatie op vrijwilligerswerk. Het gaat om de volgende fasen:

- pioniersfase;

- de pioniersfase voorbij;

- volwassen organisatie. 

levensfase kenmerken

pioniersfase

•

•

•

de pioniersfase voorbij

•

•

•

volwassen organisatie

•

•

•

Vraag 4
Binnen welke levensfase van vrijwilligersorganisaties kom je vooral ledenmanagement tegen?

Vraag 5 
In een hybride organisatie werken zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Vanaf welke levensfase 

ontstaan hybride organisaties? Wat zouden volgens jou argumenten kunnen zijn voor vrijwilligers-

organisaties om betaalde krachten in dienst te nemen?
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Vraag 6
Welke visie op vrijwilligerswerk moet een organisatie hebben om voor jou zo aantrekkelijk te zijn 

dat je er vrijwilliger zou willen worden?

Vraag 7
Onderzoek van één lokale en één landelijke vrijwilligersorganisatie wat hun visie op vrijwillige inzet 

en participatie is. 
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6 Vrijwilligerswerk in de organisatiestructuur vormgeven

Vraag 1
Welke drie typen vrijwilligersorganisaties onderscheidt Handy? Geef, uit je eigen omgeving, een 

concreet voorbeeld van elk type.

Vraag 2
Noem drie knelpunten in het werken met vrijwilligers en beroepskrachten in één organisatie.

Vraag 3

Wat zijn de kerndoelen van de organisaties in het schema? Houd er rekening mee dat er meerdere kern-

doelen binnen één organisatie kunnen zijn. Gebruik het internet om eventueel meer te weten te komen 

over de organisaties.

Type vrijwilligersorganisatie (kerndoelen)

Amnesty International 

Zonnebloem

Stichting KiKa

Humanitas

lokale sportvereniging

Vraag 4

Leg uit waarom programmamanagement goed werkt bij Greenpeace en weerstand oproept bij een lokale 

afdeling van een patiëntenvereniging.

Vraag 5
Je wilt in je eigen buurt een initiatief ontplooien om leuke activiteiten voor de buurtbewoners te 

organiseren. Welke rechtsvorm vind jij hier het meest geschikt voor en waarom?

Vraag 6
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een landelijke vrijwilligergestuurde organisatie 

met een lokaal zwaartepunt en een landelijke vrijwilligerondersteunde organisatie met lokale verte-

genwoordiging?

Vraag 7
Voer de Cultuurproef uit voor de organisatie waar je vrijwilliger bent. Wat levert het uitvoeren van 

de Cultuurproef op aan inzichten en resultaten?
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7 Taken van vrijwilligers en ondersteuners

Vraag 1
Geef in het schema aan wie bij de hieronder genoemde organisaties verantwoordelijk is voor welk kern-

proces. Ga daarbij uit van de formele taakverdeling. Kijk eventueel op internet voor meer informatie over 

de organisaties.

kernprocessen

aansturing ondersteuning uitvoering

vrijwillig beroeps vrijwillig beroeps vrijwillig beroeps

Amnesty 
International

Zonnebloem

Stichting KiKa

Humanitas

lokale sport-
vereniging

Vraag 2
Waarvoor dient een taakomschrijving?

Vraag 3
Noem minstens drie eisen waaraan een takenpakket moet voldoen om het voor de vrijwilliger inte-

ressant te maken.

Vraag 4
Doe de jongleurstest op www.vrijwilligersmanagement.nl om uit te vinden wat voor type ondersteu-

ner je bent en hoe je meerdere ballen tegelijk in de lucht kunt houden.

http://www.vrijwilligersmanagement.nl
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Vraag 5
Hieronder staan drie dilemma’s omschreven waar een landelijke professionele ondersteuner mee te 

maken kan krijgen. Wat zou jij in deze situaties doen en waarom?

a Een afdeling negeert een besluit. Wat is jouw reactie en waarom?

 Ik blijf achter de afdeling staan en zal ze helpen hun eigen besluit uit te voeren. 

 Ik probeer dit conflict samen met de afdeling op te lossen. 

 Ik ga vanuit het landelijk niveau onderhandelen om de afdeling zover te krijgen dat ze het besluit 

wel uitvoeren. 

 Ik vraag de afdeling dringend toch het besluit uit te voeren en leg uit waarom het voor de orga-

nisatie van belang is.

b Een plaatselijke ondernemer wil samen met een lokale afdeling een project opzetten. Dit vraagt veel 

extra tijd en inzet van de afdeling. Wat is jouw reactie en waarom?

 Ik moet er vanuit onze landelijke missie voor zorgen dat onze kerntaken goed worden uitgevoerd. 

Als dit initiatief die kerntaken niet in de weg staat, kunnen de vrijwilligers er wat mij betreft zelf 

mee aan de slag.

 Leuk initiatief! Als de vrijwilligers dit graag willen, ben ik bereid om ze te ondersteunen bij de 

uitvoering.

 Als dit past binnen mijn thema, kan ik hier gericht advies over geven. 

 Goed idee! Ik neem het voortouw om dit samen met de vrijwilligers en het bedrijf in te vullen 

en uit te voeren. 

c Het landelijk niveau geeft aan zich zorgen te maken over de kwaliteit van het bestuur van een 

lokale afdeling. Wat is jouw reactie en waarom?

 Ik ga zorgen dat het bestuur zelf gaat werken aan kwaliteitsverbetering. 

 Ik kan dat begrijpen, maar kan hier zelf niets mee doen omdat het vooral komt door de gebrek-

kige aansturing vanuit het landelijk niveau.

 Ik draag mijn kennis over of zoek een collega die thuis is op dit terrein.

 Ik probeer mijn beschikbare uren meer te richten op begeleiding van dit bestuur. 
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8 Binnenhalen: werven en selecteren

Vraag 1
Stel, je adviseert Scouting Nederland met betrekking tot hun wervingsbeleid. Hoe ga je te werk bij 

het omschrijven van redenen waarom Scouting Nederland dé organisatie is om vrijwilligerswerk te 

doen?

Vraag 2
Wat is het verschil tussen een middel en een kanaal?

Vraag 3
Stel je wilt zelf vrijwilligerswerk gaan doen, bepaal vooraf in welke sector je actief wilt worden, welk 

type activiteiten je zoekt en ga op het internet zoek naar passende vacatures: 

•	 Zoek	een	vacature	die	je	aanspreekt	en	een	vacature	waar	je	beslist	níet	op	zou	reageren.	

•	 Motiveer	wat	je	aanspreekt	in	de	eerste	vacature	en	wat	je	afstoot	in	de	tweede;

•	 Geef	aan	hoe	je	de	tweede	wervingsboodschap	zou	kunnen	verbeteren.

Vraag 4
Je bent werkzaam als coördinator vrijwilligerswerk bij het lokale verzorgingshuis en je wilt graag 

meer allochtone vrijwilligers werven. Welke middelen en kanalen kun je hiervoor gebruiken?

Vraag 5
Op welke gronden zou jij een vrijwilliger afwijzen?

Vraag 6
Je zoekt vrijwilligers die de organisatie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen, maar er reage-

ren alleen maar mensen die bij het intakegesprek niet aan de gewenste kwalificaties blijken te vol-

doen.

Hoe ga je hier als organisatie mee om?

a Ik zeg dat ze niet aan het gewenste functieprofiel voldoen en bedank ze voor hun tijd.

b Ik bekijk samen met de kandidaten in hoeverre ze andere taken kunnen uitvoeren die beter bij hun 

kwaliteiten passen.

c Ik neem toch een van de vrijwilligers aan, want ik kan toch niemand anders vinden.

d Ik zet ze op de wachtlijst.
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Vraag 7
Neem een organisatie die je kent en beschrijf aan de hand van het Participatiemodel:

•	 de	samenstelling	van	de	binnen-	en	buitenring	en	hun	motieven/behoeften;	

•	 welke	mogelijkheden	de	organisatie	heeft	om	in	de	buitenring	potentiële	vrijwilligers	te	vinden;

•	 hoe	de	buitenring	van	intermediairs	van	deze	organisatie	eruitziet	en	welke	bijdrage	zij	in	dit	geval	

kunnen leveren. 
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9 Behouden en begeleiden 

Vraag 1
In hoofdstuk 9 wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding en leiding. Noem minimaal drie 

onderdelen in de aansturing van vrijwilligers die tot de begeleiding horen en drie die tot de leiding 

horen.

begeleiding leiding

•
•
•

•
•
•

Vraag 2
Wat zijn de voor- en nadelen van de vrijwillige vrijwilligerscoach als tussenlaag tussen beroepscoör-

dinator en vrijwilliger?

Vraag 3 
Bij de begeleiding van vrijwilligers worden twee vormen genoemd: coachend begeleiden en inspire-

rend begeleiden. De coachende begeleider ondersteund de vrijwilligers bij wat ze al kunnen. De 

inspirerende begeleider daagt de vrijwilliger uit zijn of haar kennis in te zetten en nieuwe dingen te 

doen. Geef van beide vormen een voorbeeld.

Vraag 4
Na de inwerkperiode verschuift het accent in de begeleiding naar het volgen van de vrijwilliger. 

Daarvoor zijn in paragraaf 9.2.2 vier vragen geformuleerd die elke begeleider van vrijwilligers zich 

moet stellen. Bedenk bij elk van die vragen minimaal twee mogelijkheden die vrijwilligers geboden 

kunnen worden.

Vraag 5
Bij begeleiding vanuit de taak worden specifieke begeleidingsmomenten/-mogelijkheden genoemd. 

Welke zijn dat?

Vraag 6
Bij het opzetten van nieuwe activiteiten kun je de begeleiding van vrijwilligers optimaal afstemmen 

op de situatie, taak en doelgroep. Beschrijf dit aan de hand van een nieuw op te zetten sportactiviteit 

in een verzorgingstehuis.

Vraag 7
Noem twee voor- en nadelen van een sterke groepscultuur.
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Vraag 8
Op welke momenten moet er aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers?

Vraag 9
Problemen met deskundigheidsbevordering hebben twee kanten: een organisatorische en een indi-

viduele kant. Wanneer is er sprake van problemen aan:

a de organisatorische kant?

b de individuele kant?

Vraag 10
Waaruit kunnen scholingswensen voortkomen? 

Vraag 11
Conflicten kunnen verschillende bronnen hebben, namelijk: 

a doelen en macht;

b macht en invloed;

c identiteit en cultuur;

d persoonlijke stijlverschillen.

Noem voor iedere bron twee partijen die het betreft en licht dat toe.

Vraag 12
Wat zijn de aandachtspunten bij effectief communiceren?

Vraag 13
In de voorgaande hoofdstukken worden drie soorten organisaties onderscheiden:

1 de vrijwilligergerunde organisatie;

2 de vrijwilligergestuurde organisatie;

3 de vrijwilligerondersteunde organisatie.

Benoem voor elk van deze soort organisaties hoe de medezeggenschap voor de vrijwilliger georga-

niseerd kan zijn.
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10 Erkennen, waarderen en belonen

Vraag 1 
In dit hoofdstuk noemt Plemper vier vormen van waarderen. Beschrijf wat deze vormen inhouden, 

waar de een in de ander overgaat en geef van elke vorm een voorbeeld.

Vraag 2
Waarvoor staat het begrip EVC? Welke redenen kunnen vrijwilligers hebben om aan de slag te gaan 

met EVC? Wat levert het volgen van een EVC-procedure voor vrijwilligers op? Op welke manier kan 

EVC aansluiten bij de wensen van een vrijwilliger?

Vraag 3
Hoe regelt een vrijwilligersorganisatie dat haar vrijwilligers de EVC-procedure kunnen volgen? 

Gebruik voor het beantwoorden van de vraag de informatie op de website over de EVC-procedure.

Vraag 4
Bekijk het materiaal waarmee de EVC-procedure doorlopen kan worden op www.movisie.nl/evc. 

Kies een van de competenties in het portfolio en vul vanuit je eigen (vrijwilligers)ervaring het werk-

blad in. Is het makkelijk of moeilijk om bewijzen te vinden voor de door jou gekozen competentie?

Vraag 5
Interview een medestudent die vrijwilligerswerk doet en vraag naar de manieren waarop hij/zij door 

de organisatie gewaardeerd wordt. 

Vraag 6
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe waardering van vrijwilligers bijdraagt aan het verhogen van de 

kwaliteit van de organisatie. Beschrijf op welke wijze de organisatie dit vorm kan geven.

Vraag 7
In het vrijwilligerskwadrant in hoofdstuk 3 worden verschillende motivatietypen gegeven: onderne-

mers, stimulatoren, dienstverleners en regelaars. Bij welke van deze typen past het aanbieden van 

een EVC-traject het best?

Vraag 8
Ondervraag drie vrijwilligers in je eigen omgeving en vraag naar de manier waarop ze erkend en 

beloond willen worden. Geef de verschillen in beloning aan en geef aan tot welk motivatietype deze 

vrijwilligers behoren.

http://www.movisie.nl/evc
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Vraag 9
Beloningsdifferentiatie houdt in dat niet iedere vrijwilliger dezelfde beloning krijgt, maar dat je als 

coördinator kijkt naar de individuele interesses en voorkeuren. Welke instrumenten heb je als coör-

dinator of bestuurder om beloningsdifferentiatie toe te passen:?

Vraag 10
Waarderen is maatwerk. In paragraaf 10.2 worden tien manieren om te waarderen genoemd. Noem 

voor elk motivatietype (uit het vrijwilligerskwadrant) twee bijpassende manieren om die vrijwilli-

gers te waarderen. 

Vraag 11
Voor alle vrijwilligers geldt een (fiscale) vrijstellingsregeling wanneer ze een vergoeding krijgen 

voor het vrijwilligerswerk. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet deze vergoeding wel bene-

den een maximumbedrag blijven. 

Zoek	op	internet	het	maximumbedrag	op.	Is	deze	vrijstellingsregeling	ook	van	toepassing	wanneer	

de vrijwilliger naast dit maximumbedrag ook een vergoeding krijgt voor werkelijk gemaakte kilome-

ters? Licht je antwoord toe. 

Vraag 12
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een vorm van erkenning en waardering van het vrij-

willigerswerk. Noem drie argumenten waarom organisaties voor goede arbeidsomstandigheden 

moeten zorgen.

Vraag 13
Waarderen en belonen van vrijwilligers ligt ook in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. Noem vier 

arbeidsvoorwaarden die voor vrijwilligers geregeld moeten zijn.
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11 Beëindigen 

Vraag 1
Waarom is het belangrijk een exitgesprek te houden met vertrekkende vrijwilligers?

Vraag 2
Noem minstens vier aandachtspunten voor het afronden van het contact en het afscheid nemen van 

vrijwilligers.

Vraag 3
Als knelpunten onoplosbaar blijken, moet je uiteindelijk het contract met de vrijwilliger verbreken. 

Je kondigt dat aan in een ‘slechtnieuwsgesprek’.

a Welke fasen kun je onderscheiden in het slechtnieuwsgesprek?

b Welke regels zijn belangrijk bij het brengen van het slechte nieuws? 

c Speel aan de hand van deze fasen en regels een slechtnieuwsgesprek. Neem daarvoor een vrijwilli-

gersteam in gedachten dat je goed kent en waarin een van de teamleden onvoldoende blijft functio-

neren. 
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12 Veranderen met vrijwilligers

Vraag 1
Na meerdere gesprekken met de vrijwilligers heeft het bestuur besloten om voortaan alle activiteiten 

f lexibel in te richten: vrijwilligers kunnen per keer of voor meerdere taken intekenen. Dit is volgens 

vrijwel iedereen de beste manier om de toekomst van de vrijwillige inzet binnen de organisatie te 

verzekeren, ook al betekent het dat sommige vrijwilligers wellicht zullen vertrekken.

Wat voor soort verandertraject is dit?

Vraag 2
Twee veranderaars aan het woord:

a ‘We moeten de verschillende partijen bij elkaar brengen en dan samen kijken naar wat ieder-

een wil. Zo ontdekken we waar het gezamenlijk belang zit. Op basis daarvan moeten we toch 

tot overeenstemming kunnen komen over doel en richting van de verandering.’

b ‘We moeten de vrijwilligers laten ervaren hoe leuk en interessant de nieuwe manier van wer-

ken is. We gaan in kleine groepen met ze aan de slag, zodat iedere vrijwilliger individueel 

aandacht kan krijgen. Zo krijgen ze vanzelf feeling met de nieuwe manier van werken en 

hoeven we het eigenlijk niet eens meer over de verandering te hebben.’

Vanuit welke kleuren denken deze veranderaars?

Vraag 3
Gerichtheid op het voorspelbare brengt een cultuur voort die experimenten, innovatie en creativiteit 

afhoudt. Wat kun je eraan doen om deze houding te doorbreken?

Vraag 4
Lees het verhaal over de veranderingen bij Amnesty International aan het begin van hoofdstuk 12 

nog eens door. Welke posities in het veranderproces kun je hier onderscheiden? En benoem door 

wie de posities worden ingenomen.

Vraag 5
Hoe zorg je dat een verandering verankerd wordt?

“
“


