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Ervaringen en handvatten

Binden en boeien van 
vrijwilligers



❑Veranderingen in boeien en binden van vrijwilligers

❑Hoe werken we samen 

❑Van even regelen naar organiseren en borgen

Opzet 



Veranderingen in de zorg en ondersteuning van bewoners bij zorggroep Ena:

▪ Visie: Samen midden in het leven; blijven vragen en kijken naar de bewoner(s) zelf

▪ Bewoners en naasten worden mondiger; goed in gesprek over wensen en grenzen

▪ Zorg en ondersteuning wordt complexer; toename multi problematiek en onbegrepen 

gedrag, overgang naar verpleeghuiszorg

Veranderingen in boeien en binden van 

vrijwilligers



• Korter; meer in- en uitstroom van vrijwilligers

• Flexibel; veranderende beschikbaarheid vrijwilliger

• Individueel; meer vraag naar 1 op 1 activiteiten met bewoner

• Teamlid; vrijwilligers werken nauwer samen met medewerkers

• Diversiteit; verschuiving en meer doelgroepen vrijwilligers, 

toenemende vraag voor vrijwilligers met ‘rugzakje’

• ………………….

Veranderingen vrijwilligers bij zorggroep Ena



Drie hoofdmotieven:

➢De wereld willen verbeteren

➢Persoonlijke vooruitgang

➢Ergens bij willen horen; gemeenschap zoeken

Uit: Onderzoek Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten

Waarom doen mensen vrijwilligerswerk 



➢Persoonlijke motivatie is doorslaggevend

➢Vrijwilligers willen zich wel degelijk langere tijd binden mits:

▪ Er aandacht, erkenning en waardering voor ze is;

▪ Ze niet overvraagd worden, maar behapbare taken krijgen die er toe doen;

▪ Ze bij de (werk)gemeenschap horen

Uit: Onderzoek Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten

Onderzoeksbevinding 



Welke veranderingen zie jij bij: cliënten – naasten 

en/of vrijwilligers?



Wat valt me op bij zorggroep Ena:

- (te)Veel -> onvoldoende onderzoeken 

- Even regelen in plaats van methodisch organiseren en 

borgen

Hoe werken we samen  



• Teams, vrijwilligers (te) veel taken erbij

• Samenwerken met (te) veel verschillende mensen/rollen

• We ‘moeten’ van alles

• (te) veel goede ideeën

• (te) snel aan de slag, geen goede voorbereiding

• (te) veel verschillende opvattingen/wensen, verwachtingen 

en grenzen 

• (te) veel begeleiding nodig voor sommige vrijwilligers

Te veel; wat valt me op 



• Goede en gebrekkige communicatie met, begeleiding van, en persoonlijke aandacht voor 

vrijwilligers 

• Werkafspraken, grenzen tussen medewerkers- (coördinatoren) vrijwilligers niet altijd duidelijk of 

gemaakt

• Wel/niet hebben van een ‘klik’ over en weer grote invloed

• Hoe langer vrijwilliger in kleinschalig team werkt hoe beter het gaat

• 1e aanspreekpunt in het team helpt

• Rol en houding van de leidinggevende is van invloed

• Als de 1e opstart niet teveel ‘gedoe’ geeft gaat het goed

• Werkdruk als ‘excuus’ 

• Het helpt als medewerkers de meerwaarde voor bewoner(s) en zichzelf gaan zien én ervaren

• ……………………..

Ervaringen en tips 



Welzijn 

cliënt(en)

Beeldvorming

- Waar gaat het precies over?

- Wat zijn de wensen, 

verwachtingen en grenzen, 

van wie en waarom

- Wie heeft welk probleem en 

waarom

- Wat zijn feiten, wat is gevoel

Oordeelvorming

- Wat zijn de mogelijke 

opties/oplossingen

- Wat zijn de voor- en nadelen van 

deze opties/oplossingen voor  

cliënt(en), naasten/netwerk, 

vrijwilligers, medewerkers/teams 

en coördinator vrijwilligers

Besluitvorming

• Wat is het beste besluit

• Hoe neem je het besluit; 

meeste stemmen gelden, 

consensus, …….

• Hoe en met wie 

communiceer je het besluit

• Wanneer evalueer je het 

besluit

Vrijwilligers

Coördinator vrijwilligers Medewerkers , teams

Speelveld samenwerking en BOB model als hulpmiddel om tot ‘beste’ besluit te komen

Wensen, verwachtingen en 

grenzen

▪ Persoonlijke

▪ Professionele

▪ Functionele 

▪ wettelijke
Naasten en netwerk



Wat gaat in jouw organisatie wel/niet goed in het 

samenwerken met vrijwilligers?



Vier kerntaken ten aanzien van vrijwilligers:

➢Werven 

➢Matchen 

➢Begeleiden 

➢Scholen & leren

Van even regelen naar organiseren en borgen

 



Verschillende vormen van vrijwilligerswerk:

▪ 1 op 1 activiteiten met cliënt

▪ Groepsgerichte activiteiten met cliënten in en om de kleinschalige groepswoning, 

dagopvang,………….

▪ Grootschalige activiteiten met cliënten / buurtgenoten in algemene ruimtes: Bijv.: bingo, koersbal, koor

▪ Organisatorische ondersteuning: bijv: restaurant, receptie, winkel, bibliotheek

▪ Collectieve belangenbehartiging en inspraak: bijv.: cliëntenraad

Wat te organiseren



Activiteiten:

❑Vraagverheldering extern aanbod – interne vraag

❑Vacature opstellen en uitzetten

❑Portefeuille bijhouden met vragen die nu nog niet aan de orde zijn 

❑Algemene informatie over vrijwilligerswerk bij ZE

❑Administratie; centraal registratiesysteem/ wanneer contract 

❑In- en extern netwerken en PR

❑…………………

Wie doet wat, waarom?

Kerntaak: werven



Activiteiten:

❑Kijken in eigen portefeuille n.a.v. interne vraag

❑Kennismakingsgesprek met vrijwilliger(s):

❑Begeleiden van 1e contact met bewoner of afdeling

❑Achterwacht bij vragen, problemen, etc.

❑Evaluatiegesprek over wel/niet match met elkaar /met activiteit(en)  -> vrijwilligerscontract

❑…………………………………..

Wie doet wat, waarom?

Kerntaak: matchen 



Activiteiten:

❑Inwerken op: activiteit(en), bewoner(s), locatie/woning, calamiteiten

❑Goed (blijven) informeren, aandacht en waardering geven (WIFA)

❑Plannen / roosteren aanwezigheid (ziekmelding/vak.planning)

❑Ondersteunen bij voorkomen/oplossen conflicten tussen vrijwilligers en tussen vrijwilliger-

medewerker-bewoner/familie

❑Attentieregeling uitvoeren

❑Bijeenkomsten organiseren; feest /informeren

❑(on)gevraagd coachen, ondersteunen van medewerkers en ‘vinger aan de pols houden’, extra 

aandacht voor vrijwilliger met ‘rugzakje’

❑………………………………………………..

Wie doet wat, waarom?

Kerntaak: begeleiden



Activiteiten:

❑Ophalen, verhelderen van de scholings-, leervragen

❑Leerthema’s: inhoudelijke vakkennis, vaardigheden, communicatie, samenwerken, ..

❑In- externe scholing organiseren: terugkerende scholing, scholing op vraag

❑leren op/naast de werkvloer;, meelopen, meedoen, voordoen, casuïstiek bespreken

❑Portfolio van vrijwilligers bijhouden

❑……………………………

Wie doet wat, waarom?

Kerntaak: leren & scholen  



De vrijwilliger kan afhankelijk van de vorm van het vrijwilligerswerk die zij/hij verricht te 

maken hebben met:

Kerntaken: wie doet wat, waarom

Cliënt niveau -Cliënt(en) 

-1e contactpersoon vanuit het netwerk cliënt 

- Familie / netwerk

-…………………..

Team niveau -1e contactpersoon vanuit het team voor cliënt/netwerk

-1e aanspreekpunt in team voor vrijwilliger

-Teamleden zorg en welzijn / aandachtsvelder informele zorg

-Collega vrijwilligers 

-Leidinggevende / coach team

-……………

Organisatie niveau -Coördinatoren vrijwilligers

-Teams centrale activiteiten, facilitair, ..

-Opleidingen, ondersteunende diensten 

-Managementteam

-…………………..



Vormen 

Vrijwilligers

werk

Kerntaak:

Werven

Kerntaak:

Matchen

Kerntaak:

Begeleiden

Kerntaak:

Leren & scholen

1 op 1 activiteit 

met cliënt
Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie 

Cliënt

Team

Organisatie

Groepsgerichte 

activiteiten 

In kleinschalige 

setting

Cliënt 

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Grootschalige 

activiteiten met 

cliënten in 

algemene ruimtes

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Organisatorische 

ondersteuning: 

bijv.: restaurant, 

receptie, winkel, 

bibliotheek

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Cliënt

Team

Organisatie

Hoe organiseren:

Op basis van de aard van 

de activiteiten van de 

vrijwilliger(s), maatwerk 

in wie welke kerntaak 

doet. 

Toelichting schema;

Mate van gele arcering geeft aan mogelijke 

mate van doen op kerntaak



Bij meer maatwerk in wie doet wat zie je een verschuiving in rol coördinator 

vrijwilligers van uitvoering naar: coachen, adviseren, inspireren, signaleren, 

ondersteunen, …  

Binden & boeien doe je met elkaar



Welke kerntaken zijn in jouw organisatie 

wel/niet 

goed georganiseerd en geborgd?

Werven – Matchen – Begeleiden – Scholen 



www.zorgvoorbeter.nl

Will Schutte, senior adviseur Informele zorg bij Vilans

06 – 53837056  /  w.schutte@vilans.nl

Edith Waaijenberg, coördinator vrijwilligers en algemene activiteiten 

bij Zorggroep Ena

06 - 21872664  / e.waaijenberg@zorggroepena.nl

Meer informatie

http://www.zorgvoorbeter.nl/
mailto:w.schutte@vilans.nl

