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1. Sandra en Siona werken samen
		 met vrijwilligers
In organisaties voor gehandicaptenzorg werken

Deze publicatie toont in zes fotostrips hoe

veel vrijwilligers. Zij kiezen ervoor om hun

begeleiders Sandra en Siona met verschillende

talenten en een deel van hun tijd vrijwillig aan

vrijwilligers in de gehandicaptenzorg

anderen te besteden. Cliënten hebben daar baat

samenwerken. Soms gaat dat – net als in de

bij. Zij krijgen extra aandacht. Er is iemand die

praktijk - goed, soms kan de samenwerking beter.

naar hen luistert, tijd voor hen heeft en niet direct
naar medische zaken kijkt.

De hoofdstukken die volgen op de fotostrips,
bieden informatie over ‘soorten en maten’

Voor begeleiders is het prettig dat er vrijwilligers

van vrijwilligerswerk, over verbetering van

zijn. Ze zouden wel meer aandacht aan cliënten

de samenwerking met vrijwilligers en over de

willen besteden, maar daarvoor ontbreekt de tijd.

organisatie en inbedding van het vrijwilligerswerk

Ze komen vaak handen tekort. Dan is het fijn

binnen de instelling waar zij werken.

dat er vrijwilligers zijn die op allerlei manieren
ondersteunen. Door klussen te doen, door als

Hoe meer vrijwilligers zich thuis voelen op jouw

maatje mee te gaan zwemmen, door met cliënten

afdeling, huiskamer of (in je) organisatie, hoe

op stap te gaan, enzovoort.

meer ze zich voor cliënten willen inzetten. Als zij
voldoening en plezier uit hun werk halen, zullen

Vrijwilligers zijn enthousiast over hun werk als ze

ze er in hun omgeving enthousiast over vertellen.

zien dat cliënten er blij van worden. Daar willen ze

Dat kan dan weer zorgen voor nieuwe vrijwilligers

veel voor doen. Dat gebeurt in samenwerking met

en dus voor meer ondersteuning voor cliënten.

professionele beroepskrachten die hen wegwijs

Daar is het tenslotte allemaal om te doen.

maken en informeren over het wel en wee van
cliënten. Daardoor kunnen vrijwilligers
gemakkelijker vertrouwensrelaties opbouwen en
beter inspelen op lastige situaties.
Samenwerking komt van twee kanten en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van elkaars inzet
en betrokkenheid. Vanuit hun eigen rol en
taak, vanuit een gedeelde visie en een gemeenschappelijk doel, leveren beroepskrachten en vrijwilligers hun eigen bijdrage aan de zorg en het
welbevinden van cliënten.
Vanuit wederzijds respect wordt samen werken
ook echt samenwerken. Zorgmedewerkers, vrijwilligers én cliënten plukken daar de vruchten van.
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2. Fotostrips als hulpmiddel
De samenwerking tussen vrijwilligers en bege-

het en daarom zijn de thema’s van de strips daar-

leiders is niet altijd goed en vanzelfsprekend.

aan ontleend.

Er doen zich ook situaties voor waarin het, om

Direct betrokkenen bij het werk van vrijwilligers

diverse redenen, misgaat. Soms verloopt de

zijn verder de contactpersoon vrijwilligers, die

communicatie niet goed of wordt erkenning voor

op afdelingsniveau werkzaam is, de coördinator

elkaars inzet niet gevoeld. Fotostrips zijn een

vrijwilligerswerk (werkzaam op instellingsniveau)

praktisch hulpmiddel om deze alledaagse situaties

en de teamleider die de eerstverantwoordelijke

te verbeelden en het samenspel tussen vrijwilligers

is voor wat er in een team gebeurt. Vanuit hun

en begeleiders vast te leggen. Het zijn strips met

eigen rol en verantwoordelijkheid kunnen zij

een ‘knipoog’. Het gedrag van met name profes-

inspiratie putten uit de fotostrips en actie onder-

sionele beroepskrachten is in de voorbeeldsituaties

nemen als zij daartoe de signalen krijgen (zie ook

met opzet wat scherper en prikkelender voorge-

hoofdstuk 12 over de organisatie en inbedding

steld. Die uitvergroting maakt duidelijker waar het

van het vrijwilligerswerk).

in de samenwerking om draait.

Tenslotte zijn de fotostrips als hulpmiddel te
gebruiken door trainers en opleidingsfunctionaris-

Wat kun je er mee?

sen. De strips en tips kunnen dienen als casus om

Begeleidende teksten schetsen de context van

het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwil-

ieder stripverhaal. In die teksten vind je aanwij-

ligers te bespreken.

zingen voor hoe je kunt werken aan een goede
samenwerking en een soepele communicatie.

Hoe gebruik je ze?

Herken je de situaties uit de strips? Gebruik ze dan

De fotostrips zijn te gebruiken tijdens een trai-

om de samenwerking met vrijwilligers bespreek-

ning voor begeleiders en/of vrijwilligers, op een

baar te maken.

teamoverleg of een werk- of intervisiebijeenkomst.
Begeleiders en vrijwilligers kunnen er samen, of

De tips waarmee iedere strip eindigt, helpen je op

apart van elkaar, over in gesprek gaan onder lei-

weg. Hoe gaan jullie op de werkvloer met elkaar

ding van bijvoorbeeld de teamleider of coördina-

om? Wie zijn betrokken bij het werk van vrijwil-

tor vrijwilligerswerk.

ligers en wie heeft welke rol? Wat verwacht je van

Begeleiders en vrijwilligers kunnen de strips ook

elkaar? Hoe zou je het willen? De fotostrips en

zelf doorlezen en met elkaar bespreken. Het gaat

begeleidende teksten willen niet ‘zwartepieten’,

er vooral om de tips in praktijk te brengen en

maar bovenal handvatten bieden om in gesprek

te kijken welke tips er vanuit de eigen praktijk

te gaan, knelpunten uit de weg te ruimen en de

aan toe te voegen zijn. De tips zijn vooral

samenwerking te verbeteren.

bedoeld voor begeleiders en vrijwilligers. Ook
contactpersonen, teamleiders, coördinatoren

Voor wie zijn ze bedoeld?

vrijwilligerswerk en opleidingsfunctionarissen

De fotostrips zijn met name bedoeld voor bege-

kunnen - vanuit hun eigen rol en betrokkenheid

leiders en vrijwilligers. In samenwerking met de

- gebruikmaken van de tips. Afhankelijk van het

cliënt zijn zij bepalend voor de kwaliteit van de

onderwerp van de strip worden zij bij de tips een

zorg en ondersteuning. Op de werkvloer gebeurt

enkele keer expliciet aangesproken.
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Strips als poster en ‘teaser’
De inzet van vrijwilligers zal, zo is de verwachting,
de komende jaren in belang toenemen. Alle reden
dus om de samenwerking tussen begeleiders en
vrijwilligers regelmatig onder de aandacht te brengen binnen de instelling waar je werkt. Dat kan
op verschillende manieren. Enkele voorbeelden:
• Organiseren van een kennismakingsbijeenkomst
waar beroepskrachten en vrijwilligers elkaar
ontmoeten.
• Samenstellen van een ‘Smoelenboek’ waarin
vrijwilligers zichzelf voorstellen.
• Stellingen over de waarde van vrijwilligerswerk
in teamkamers ophangen om discussie los te
maken.
• Uitvergrote fotostrips ophangen om aandacht
voor de samenwerking te vragen en het gesprek
op gang te brengen.
• Organisatie van een symposium over vrijwilligerswerk.
• De landelijke Dag van de Vrijwilligers, jaarlijks
op 7 december, aangrijpen om vrijwilligers in
het zonnetje te zetten. Je kunt dat ook een keer
omdraaien door op die dag juist de vrijwilligers
de beroepskrachten in het zonnetje te laten zetten.
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3. Maak kennis met: de vrijwilligers……

Sophie van Bergen

Marc van Isperen

Sophie (26 jaar) is sinds enkele maanden vrijwil-

Marc (38 jaar) heeft een goedlopende ICT bedrijf,

liger. Ze voelt zich maatschappelijk betrokken.

maar wilde naast zijn commerciële werk ook iets

Omdat ze naast haar baan van drie dagen per

betekenen voor de samenleving. Iets waar geld

week een zinvolle dagbesteding zocht, heeft ze

verdienen niet voorop staat. Daarom besloot hij

zich aangemeld voor vrijwilligerswerk. Sophie

een jaar geleden vrijwilligerswerk te gaan doen in

heeft er zin in, maar vindt haar ‘nieuwe baan’

een organisatie voor mensen met een verstande-

soms nog best spannend. Ze weet wel hoe ze met

lijke en visuele beperking. Deze groep mensen ligt

mensen moet omgaan. Met een kordate en vrien-

hem na aan het hart, omdat Marc’s oudste neefje

delijke houding treedt Sophie haar nieuwe baan

een verstandelijke beperking heeft. Het lukt Marc

tegemoet.

om naast zijn drukke baan twee keer per maand
op stap te gaan met Sjoerd. Allebei vinden ze het
heerlijk om samen op te trekken en Marc ervaart
dat het hem goed doet om zijn versnelling eens
iets lager te zetten.

Frans van Dijk
Frans (54 jaar) is onlangs ontslagen als gevolg van
bezuinigingen op zijn werk. Hij werkte 20 jaar bij
de facilitaire dienst van een ziekenhuis en is erg
handig. Het ontslag maakt hem best onzeker. In
overleg met de klantmanager van de gemeente
heeft hij besloten vrijwilligerswerk te gaan doen.
Contact met mensen vindt hij belangrijk. Hij is
gewend aan mensen met een beperking en wil
graag ‘bezig’ zijn.
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…..en de begeleiders

Sandra

Siona

Sandra is een vlotte en kordate begeleider en dat

Siona is een vriendelijke begeleider die altijd in

zie je in haar werk terug. Geen gezeur, maar aan-

is voor een lolletje. Ze vindt het heerlijk om met

pakken, dan blijft er ook best eens tijd over voor

mensen met een beperking te werken en geniet

een praatje. Soms is ze wel wat gehaast, maar de

als de cliënten goed in hun vel zitten. Helaas moet

bewoners moeten op tijd hun natje en hun droog-

ze vanwege de drukte soms op de automatische

je krijgen, nietwaar?

piloot werken. Erg jammer!

Sandra is Eerst Verantwoordelijke Begeleider.

Marieke
Coördinator vrijwilligerswerk Marieke is een spontane meid die graag anderen helpt. Ze vindt haar
werk geweldig, zeker als het lukt om een goede
match tot stand te brengen tussen een vrijwilliger
en een cliënt of een afdeling. Ze voelt zich erg verantwoordelijk voor ‘haar’ vrijwilligers.
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4. Niet naar de markt

8

‘Niet naar de markt.’ Wat gebeurt er en hoe kan
het beter?
Marita is bezig in de pottenbakkerszaal als Sophie

gaat, vangt ze haar op. Sandra praat Sophie heel

haar komt halen om naar de markt te gaan.

kort even bij over de afgelopen week. Het is beter

Sophie is verbaasd als Sandra zegt dat het bezoek

om de plannen voor vandaag te veranderen, daar

aan de markt beter een andere keer kan door-

zijn ze het samen over eens. Sophie spreekt af

gaan. Daar komt ze wel erg laat mee! Vervelend

dat ze eerst met Marita naar de tuin gaat en dan

hoe dit loopt. Heel attent laat ze haar verbazing

samen met haar de eendjes gaat voeren, in het

in het bijzijn van Marita niet merken. In plaats van

park iets verderop. Dat is lekker rustig.

de maandagse bloemenmarkt wordt het dan maar
bloemen plukken in de tuin…

TIPS
Voor begeleiders:

Communicatie op het juiste moment

• Informeer vrijwilligers over de omstandigheden

Sophie dacht dat haar werkzaamheden duidelijk

van cliënten die zij ondersteunen. Bijvoorbeeld

afgesproken waren. Ze had er naar uitgekeken

over mobiliteit, medicijngebruik en

met Marita naar de markt te gaan. Gezellig, bloemen kopen! Sandra leek dat totaal vergeten te

gemoedstoestand.
• Stem werkzaamheden op elkaar af. Neem

zijn… Ze had haar ook eerder even kunnen inlich-

activiteiten van cliënten op in het weekrooster.

ten dat ze deze keer beter niet naar de markt

Geef aan welke taken de vrijwilliger verricht.

konden gaan, dan had ze zich daarop kunnen

• Vrijwilligers die in een 1-op-1 relatie met een

instellen. Bovendien hoefden ze dan niet over

cliënt werken, hebben behoefte aan regelmatig

Marita te praten waar zij bij was. Dit voelt onge-

contact met de persoonlijk begeleider van de

makkelijk en niet respectvol naar Marita.

betreffende cliënt. Hoe gaat het met hem of
haar? Wat staat er in het zorgleefplan en wat

Niet praten over...

is de actuele situatie? Laat dat weten aan de

Terwijl ze Sophie aanspreekt, voelt Sandra zich al

vrijwilliger.

ongemakkelijk. Nu doet ze het toch zelf! Praten
over Marita waar Marita zelf bij is. Waarom wil ze
nu ook alles tegelijk. Ze zit nog met die huilbouw
van mevrouw Spaans in haar hoofd. Gelukkig is
Sophie heel attent, wat een goeie hebben ze
daar aan zeg… ‘Dit moet ik de volgende keer echt

• Laat je waardering blijken voor de inzet van de
vrijwilliger: geef eens een compliment.
• Spreek in het bijzijn van de cliënt niet óver hem
of haar, maar mét hem of haar.
• Ga altijd uit van de mondigheid van je cliënt en
benoem wijzigingen in de dagelijkse activiteiten.

anders doen’, denkt Sandra.

Zo kan het ook…
Sandra weet dat Sophie komt om met Marita
naar de markt te gaan. Dat is inmiddels een vaste
afspraak. Maar vanochtend merkt ze dat Marita
wat onrustig en geprikkeld is. Waarschijnlijk zit
het ongelukkig verlopen bezoek van haar zus haar
nog erg dwars. Nog voordat Sophie naar Marita
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Voor vrijwilligers:
• Afstemmen is tweerichtingsverkeer. Spreek de
beroepskrachten aan op afspraken over wie wat
doet en dat je tijdig hoort als er bijzonderheden
zijn.
• Maak het niet te snel persoonlijk. Als er in de
samenwerking of taakverdeling iets niet gaat
zoals je wilt, sta daar dan op een rustig tijdstip
bij stil. Zorgmedewerkers en vrijwilligers willen
immers hetzelfde: goede zorg bieden.
• Spreek in het bijzijn van de cliënt niet óver hem
of haar, maar mét hem of haar.

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
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5. Even vergeten te zeggen

11

‘Even vergeten te zeggen.’ Wat gebeurt er en
hoe kan het beter?
Marc gaat altijd rechtstreeks naar Sjoerd om hem

Ze schrikt: er is inderdaad iets misgegaan. In alle

op te halen voor zijn tweewekelijkse zwemoch-

drukte is ze vergeten te zeggen dat Sjoerd naar de

tend. Dat heeft hij zo afgesproken met Sjoerds

fysiso is. Ook vreemd trouwens dat Sjoerd zelf niet

begeleiders. Sjoerd zit eigenlijk altijd klaar en

aan de bel trok. Normaal gesproken is hij mondig

Marc is daarom verbaasd dat dat nu niet het geval

genoeg en wil hij dat weten ook! Ze nemen hem

is. Sandra, die haastig met koffiekannen naar een

zijn zwemuurtje met Marc niet zo maar af.

overleg loopt, reageert nogal kortaf als hij vraagt

Sandra verontschuldigt zich bij Marc voor de

waar Sjoerd is. Verbolgen gaat Marc weg als blijkt

slechte communicatie en biedt hem een kopje kof-

dat Sjoerd bij de fysiotherapeut is.

fie aan. Ze gaat kijken of Sjoerd al bijna klaar is of
eerder kan stoppen bij de fysio, zodat hij nog met

Geen zeeën van tijd

Marc op stap kan. Ze belooft Marc er in het ver-

Wat Marc stoort is dat het zo gemakkelijk uit

volg beter rekening mee te houden. ‘En Sjoerd zal

Sandra’s mond rolt dat Sjoerd er niet is. Alsof het

ik eens vragen waarom hij zelf niet had gezegd

niet zoveel uitmaakt dat hij voor niets komt. Hij is

dat hij ging zwemmen. Misschien was hij het ook

‘toch maar’ vrijwilliger... denkt Sandra misschien

wel vergeten…’, denkt ze.

wel. Alsof hij zeeën van tijd heeft. Geen van de
begeleiders realiseert zich blijkbaar dat Marc ook

TIPS

nog een drukke baan heeft en dat hij zelf ook

Voor begeleiders:

geniet van het zwemuurtje met Sjoerd.

• Houd in de gaten welke activiteiten een cliënt
op een dag heeft. En houd er rekening mee als

Voor aap staan
‘Sandra weet toch dat ik om de dinsdagochtend
langskom’, denkt Marc. De afspraak om te gaan

een vrijwilliger voor een cliënt langs komt. Plan
dan geen andere activiteiten.
• Als een activiteit van de vrijwilliger met een

zwemmen staat in Sjoerds zorgleefplan. Natuurlijk,

cliënt niet door kan gaan, informeer de

er kan soms iets tussen komen. Maar waarom wist

vrijwilliger hier dan tijdig over.

hij dat niet? Ze hadden op z’n minst even kunnen

• Gaat het een keer mis met een afspraak,

bellen om de afspraak af te zeggen. Nu voelt hij

vang dan de vrijwilliger op en bied je

zich tamelijk voor aap staan.

verontschuldigingen aan. Bedenk dat de
vrijwilliger er tijd voor vrij maakt en dat het dan

Zo kan het ook…
Sandra weet dat Marc elke twee weken op dinsdagochtend trouw met Sjoerd gaat zwemmen. Dat
staat netjes op Sjoerds weekrooster. Ze vindt het
bijzonder dat Marc, ondanks zijn volle agenda,
toch elke keer komt. Dat heeft ze ook tegen hem

niet fijn is het gevoel te hebben voor niets te
komen.
• Bedenk dat het contact zowel voor de cliënt als
de vrijwilliger speciaal is. Iets waar ze naar uit
zien. Vraag na afloop hoe het geweest is.
• Neem de inzet van een vrijwillig maatje

gezegd. Hij wuifde het compliment weg, maar

op in het zorgleefplan of het persoonlijk

vond het stiekem wel prettig om het te horen.

ontwikkelplan.

Dat zag ze wel en het is wat er van hen verwacht
wordt. Nu hoort ze van Marc dat Sjoerd er niet is.
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TIPS
Voor vrijwilligers:
• Herinner de EVB’er of zorgmedewerker aan
afspraken die je met hem of haar gemaakt hebt.

• Kom op een rustig moment terug op de situatie
en geef, als de begeleider daar voor open staat,
feedback.

• Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Soms gaat
er iets mis en vindt ook de begeleider dat vervelend. Probeer begrip te hebben voor de soms
stressvolle situatie waarin begeleiders hun werk
doen.

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
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6. Het deksel op de neus

14

‘Het deksel op de neus.’ Wat gebeurt er en hoe
kan het beter?
Frans is al enige tijd werkloos en heeft van dat

rustig als ze had verwacht. Sandra is jarig en trak-

thuiszitten schoon genoeg. Hij helpt graag mensen

teert op gebak. Sandra vindt het prima dat Frans

en is op zoek naar structuur in zijn dagbesteding.

aanschuift. Frans valt met zijn neus in de boter en

Klussen bij de Perenhof lijkt hem daarom wel wat.

geniet daar zichtbaar van. Siona grinnikt. Met die

Wie weet wat het vrijwilligerswerk hem brengt.

klussenlijst gaat het vast wel goed komen.

Via Marieke, die hem als vrijwilliger heeft aangenomen, meldt hij zich bij Siona voor zijn vrijwil-

TIPS

ligersklussen.

Voor begeleiders:
• Heet een vrijwilliger altijd welkom, doe dit op

Vergeten
Siona is het helemaal vergeten en voelt zich over-

een rustig moment.
• Bespreek verwachtingen en wensen en sluit met

vallen. Ze laat echter niets merken. Ter plekke

werkzaamheden aan bij wat de vrijwilliger zelf

verzint ze een klus. Ze regelt gereedschap en Frans

graag doet. Gebruik zijn of haar talenten en

kan aan de slag in de tuin.

kwaliteiten, dat komt het werk ten goede.
• Vraag regelmatig hoe het gaat. Bespreek en

Koffie met gebak

evalueer de werkzaamheden en geef compli-

‘Ik laat je alleen Frans’, zegt Siona. Zij gaat met

menten. Je waardering uiten is de beste vorm

het team gezellig koffie drinken. Met gebak, want
Sandra viert haar verjaardag. Eindelijk even tijd
om bij te kletsen. Zo vaak komt dat niet voor.

van feedback geven.
• Bespreek met je collega’s hoe jullie staan tegenover gezamenlijke activiteiten van beroepskrachten en vrijwilligers. Brengen jullie je

En ik dan?

pauzes samen door? Gaan vrijwilligers mee met

Frans kijkt beteuterd door het raam. Hij had de

het teamuitje? Horen ze bij het ‘vaste’ team?

hoop weer ergens bij te gaan horen… Hij zou ook

Werken jullie aan een ‘wij’ gevoel?

wel een kopje koffie willen en dat gebak ziet er
lekker uit. Hij vindt het niet plezierig dat ze hem

Voor vrijwilligers:

niet binnen vragen. Als oudere werknemer telde hij

• Kijk als nieuwkomer eerst even de kat uit

al niet meer mee. Als vrijwilliger is het blijkbaar niet

de boom. Elk vast team heeft zo zijn eigen

veel beter. Krijgt hij weer het deksel op z’n neus.

gewoontes. Stel je vragen op een rustige manier
en laat merken hoe je het team ervaart.

Zo kan het ook…
Marieke heeft met Siona afgesproken dat Frans
vandaag komt. Frans wil het liefst klusjes uitvoeren. Marieke stelt voor dat Siona een aantal

• Maak gebruik van de ervaring van vrijwilligers
die al langer actief zijn in het team.
• Loop je ergens tegenaan? Bespreek dat dan met
je contactpersoon.

klussen noteert. Dan kan Frans zelf aangeven
waarmee hij wil beginnen en wat hij liever niet
doet. Dat kunnen Siona en Frans het beste samen

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

regelen.
Als Frans komt, wil Siona tijdens haar pauze een
kopje koffie met hem drinken. Het is alleen niet zo
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7. Een blik opentrekken

16

‘Een blik opentrekken.’ Wat gebeurt er en hoe
kan het beter?
Marieke bespreekt met Sandra hoe de samenwer-

van de cliënten én bij wat vrijwilligers willen. Het

king met Sophie verloopt. Bevalt Sophie’s onder-

gaat om een goede match, het belang van de

steuning? Sandra is zo enthousiast over Sophie

cliënten staat voorop. Vrijwilligers vertegenwoor-

dat ze graag meer van dit ‘type’ vrijwilligers zou

digen veel meer dan ‘extra handen’ op de afde-

willen. Ze begrijpt best dat er niet oneindig veel

ling. Zij kunnen veel voor cliënten betekenen. Dat

Sophie’s rondlopen, maar nog een of twee erbij?

lukt vooral als ze hun specifieke talenten kunnen

Ze heeft nog een hele lijst aan wensen, die vrijwil-

inzetten, want daarmee zijn ze van meerwaarde

ligers mooi zouden kunnen uitvoeren. Dat kan

voor het welbevinden van cliënten.

Marieke toch wel even regelen…?

TIPS
Doet u mij maar…
Sandra wil graag zelfstandig werkende vrijwil-

Voor begeleiders (in overleg met coördinator
vrijwilligerswerk):

ligers, die werk van haar en haar collega’s overne-

• Het werven van nieuwe vrijwilligers begint met

men. Dus liever geen vrijwilligers die veel begelei-

goede ideeën voor activiteiten die geschikt zijn

ding vragen. Dat kost te veel tijd en daar zit het
team niet op te wachten.

voor vrijwilligers.
• Laat leuke voorbeelden zien van vrijwilligersactiviteiten om nieuwe vrijwilligers over de streep

Hoe moeilijk kan het zijn?
Voor Sandra is het heel gewoon dat er vrijwil-

te trekken. Schakel de huidige vrijwilligers daar
bij in.

ligers zijn. Ze zijn er altijd geweest. En ze zijn nu

• Bedenk verschillende activiteiten voor verschil-

eenmaal nodig. Zo moeilijk kan het toch niet zijn

lende groepen vrijwilligers. Bijvoorbeeld afde-

om nieuwe vrijwilligers te werven? Sandra heeft
zich verder eigenlijk nooit in vrijwilligers verdiept.

lingsvrijwilligers of 1–op–1 vrijwilligers.
• Betrek cliënten bij het vaststellen van de onder-

Ze weet weinig van de verschillende motieven en

steuning die nodig is: probeer vrijwilligers te mat-

wensen van vrijwilligers.

chen met de speciale wensen van cliënten.
• Het is belangrijk om vrijwilligers aan je te binden.

Zo kan het ook…

Zorg er daarom voor dat vrijwilligers hun talen-

Marieke maakt het team duidelijk dat het steeds

ten en kwaliteiten kunnen inzetten en zich thuis

lastiger wordt om nieuwe vrijwilligers te werven.

voelen op de afdeling.

Vrijwilligers kunnen uit veel dingen kiezen. ‘Onze
organisatie en onze afdelingen, zullen dus voor
hen aantrekkelijk moeten zijn. Daar moeten we
ons best voor doen’, vertelt ze. Daarnaast zijn vrijwilligers mondige mensen. Ze hebben een duidelijke eigen mening en vragen ruimte voor hun ideeën. Begeleiders zullen daar aandacht voor moeten
hebben, willen ze goed kunnen samenwerken.
Sandra begrijpt dat haar ‘takenlijst’ voor vrijwilligers moet aansluiten bij de wensen en behoeften
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TIPS
Voor vrijwilligers:
• Maak duidelijk wat je kwaliteiten en talenten
zijn. Geef aan dat je die wilt inzetten.
• Spreek je uit over je verwachtingen.
• Cliënten willen zo goed mogelijk de regie over
hun leven kunnen voeren. Communiceer met
hen over hoe je ze daarbij kunt ondersteunen.

TIPS
Voor coördinator vrijwilligerswerk:
• Informeer het team over de visie en het beleid
rond de inzet van vrijwilligers.
• Ondersteun het team – eventueel via de contactpersoon – bij het matchen van de juiste
vrijwilliger en de juiste cliënt.
• Organiseer regelmatig contact met contactpersonen en teamleiders over de gang van zaken
rond de inzet van vrijwilligers.

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
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8. Lekker zwemmen
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‘Lekker zwemmen.’ Wat gebeurt en en hoe kan
het beter?
Deze dinsdagochtend verloopt volgens plan: Marc

eerstverantwoordelijke begeleider, heeft hij

gaat zwemmen met Sjoerd. Siona komt vingers

goede afspraken gemaakt. Regelmatig bespreken

tekort om op te noemen wat Marc wel niet gaat

ze zijn ervaringen met Sjoerd. En in geval van

doen om het zwemmen tot een succes te maken.

calamiteiten weet hij wie hij moet bellen.

Mag dat allemaal? Fijn dat Marc zo enthousiast is,
maar waar ligt de grens voor wat een vrijwilliger

Tijdens teamoverleg en cliëntbesprekingen

in z’n eentje mag doen? Sandra stelt Siona gerust.

bespreekt Sandra met de andere begeleiders

Marc heeft een opleiding gevolgd en doet dit al

de rol en de activiteiten van Marc en andere

jaren. Siona denkt: ‘Hij wel, aan dat soort leuke

vrijwilligers. Samen met Marieke én de vrijwilligers

dingen kom ik bijna niet meer toe.’

vindt minstens eens per jaar een evaluatie plaats
van de samenwerking. Dan bespreken ze onder

Echt een maatje

andere de afstemming van de werkzaamheden en

Marc geniet evenveel als Sjoerd van het twee-

de voorwaarden en grenzen die daaraan gesteld

wekelijkse zwemuurtje. Op zijn werk is het altijd

zijn. Met vragen daarover kunnen teamleden

druk. Met Sjoerd is het rustig en gezellig. Even alle

terecht bij Sandra, die ook de contactpersoon voor

tijd en dan ook nog lekker sportief bezig zijn. Fijn

de vrijwilligers is.

dat hij dat zelfstandig met Sjoerd kan doen. Sjoerd
weet zich door die aandacht helemaal ‘gezien’

TIPS

door Marc, die zich echt zijn maatje voelt. Sandra

Voor begeleiders

laat het zwemuurtje helemaal aan hem over en

• Laat je (eventueel door de coöordinator vrijwil

daar spreekt veel vertrouwen en waardering uit.
Dat doet Marc goed.

ligerswerk) informeren over scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers.
• Stem de werkzaamheden goed op de wens

Mag dat zomaar?

van de cliënt af en voer hierover regelmatig

‘Helpen met aan- en uitkleden? Begeleiden in het

overleg tijdens een cliëntbespreking. De 1-op-1

water?’ Siona kan het bijna niet geloven. Bestaan
zulke supervrijwilligers? Is het wel verantwoord
wat Marc doet en mag dat zomaar? Daar wil ze
het met haar collega’s wel eens over hebben.

vrijwilliger speelt hier een belangrijke rol in.
• Spreek je waardering uit voor de inzet van de
vrijwilliger.
• Wees alert op bestaande afspraken over

Waarom is daar niet meer over bekend? Misschien

risicovolle en voorbehouden handelingen, zodat

moet Marieke dat eens allemaal komen vertellen.

je weet wat wel kan en wat niet. Bespreek dit
samen met de vrijwilliger.

Zo kan het ook…
‘De organisatie heeft grote waardering
voor de inzet van de vrijwilligers en steekt
energie in goede faciliteiten. Zo kreeg
Marc een introductiecursus. Daardoor kan
hij zijn zwemuurtje geheel zelfstandig met
Sjoerd doorbrengen. Met Sandra, Sjoerds

20

TIPS
Voor vrijwilligers:
• Bespreek je ervaringen met de persoonlijk
begeleider van de cliënt. Jouw informatie is van
belang voor de ondersteuning van de cliënt en
mogelijke aanpassingen in het zorgleefplan of
persoonlijk ontwikkelingsplan.
• Wees alert op bestaande afspraken over
risicovolle en voorbehouden handelingen, zodat
je weet wat wel kan en wat niet. Bespreek dit
samen met de persoonlijk begeleider.
• Vraag om (extra) scholing en handige tips &
trucs die je helpen om je werk goed uit te
voeren.
• Spreek zo af en toe je waardering uit voor het
vertrouwen dat de teamleden in je stellen.
• Evalueer met enige regelmaat je activiteiten
en beoordeel of (bij)scholing nodig is om je
activiteiten op een verantwoorde en kwalitief
goede manier uit te voeren. Bespreek dit met de
persoonlijk begeleider..

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
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9. Veel te snel
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‘Veel te snel.’ Wat gebeurt er en hoe kan het
beter?
Te snel afdrogen met een te ruwe handdoek.

‘Marita vetrouwde me het een en ander toe over

‘Thuis ging alles een stuk rustiger’, vertrouwt

hoe ze de begeleiding ervaart’, vertelt Sophie, ‘wil

Marita aan Sophie toe. ‘Niemand heeft echt tijd

je daar iets over horen?’ Dat wil Sandra wel. Ze

voor Marita’, brieft Sophie wat later door aan

zegt het prettig te vinden dat Sophie een vertrou-

Sandra, die nu juist even heel bewust aandacht

welijker contact met Marita krijgt.

voor Sophie wilde tonen. Sophie’s opmerking
schiet in haar verkeerde keelgat. Daar zat ze nu

Rustig vertelt Sophie wat Marita’s ervaring is en

net niet op te wachten. Met een klap slaat ze de

hoe die op haar overkwam. Sandra moet wel even

deur achter zich dicht. Einde gesprek……

‘slikken’, maar begrijpt ook dat de ondersteuning
bij het douchen soms als ‘veel te snel’ overkomt.

Verkeerde timing

In ieder geval fijn om dit te weten. Ze bedankt

Sophie begon zo goed. Een gesprek tijdens de

Sophie voor haar opmerkingen en zegt er in het

wandeling in de tuin: ‘Hoe gaat het Marita……

team over te zullen spreken.

hoe bedoel je dat?...’ Mooie open vragen! In het
gesprek met Sandra, de eerstverantwoordelijk
begeleidster van Marita, loopt het mis. Zonder

TIPS

enige introductie geeft ze de mening van Marita

Voor begeleiders:

weer en verbindt daar een eigen conclusie aan.

• Vraag na afloop van een activiteit, die de vrijwil

Waarschijnlijk onbedoeld, geeft ze daarmee op
een tamelijk ongenuanceerde manier feedback.

liger heeft ondernomen, hoe het gegaan is.
• Spreek je waardering uit voor de inzet van
de vrijwilliger. Dat kan door een compliment te

Wij doen ook ons best!
Fijn, zo’n ‘gestolen’ ogenblik dat je aandacht voor
elkaar kunt hebben. Sandra staat af te drogen en
is blij nu eindelijk Spohie een paar dingen te kunnen vragen. Dat komt er toch al zo weing van,
vindt ze. Sophie’s opmerking dat ‘níemand óóit’
echt tijd voor Marita heeft, raakt haar. Ze doet zo
haar best om niemand tekort te doen en dan krijg
je dit! En dan nog op zo’n belerende manier. Wat

geven.
• Sta open voor commentaar, feedback van de vrij
williger. Geef aan wanneer dat niet goed uit
komt en spreek dan een ander moment af.
• Vat kritiek niet te snel persoonlijk op, vraag na
hoe iets bedoeld wordt en waar informatie pre
cies vandaan komt.
• Een emotionele reactie is niemand vreemd. Kom
erop terug als je je weer rustig voelt.

denken die vrijwilligers wel! Ze zouden eens moeten weten hoe hard de begeleiders werken.

Zo kan het ook
Sandra en Sophie zitten in de teamkamer. Sophie
bevestigt Sandra in haar waarneming dat het voor
Marita beter was vandaag niet naar de markt te
gaan. De wandeling in de tuin en het voeren van
de eendjes waren een verademing.
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TIPS
Voor vrijwilligers:
• Informeer de persoonlijk begeleider van de
cliënt over zaken die voor de zorgverlening van
belang zijn.
• Spreek je waardering uit voor de inzet van
de vrijwilliger. Dat kan door een compliment te
geven.
• Sta open voor commentaar, feedback van de vrij
williger. Geef aan wanneer dat niet goed uitkomt
en spreek dan een ander moment af.
• Vat kritiek niet te snel persoonlijk op, vraag na
hoe iets bedoeld wordt en waar informatie pre
cies vandaan komt.
• Een emotionele reactie is niemand vreemd. Kom
erop terug als je je weer rustig voelt.

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
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10. Vrijwilligers in soorten en maten
Definitie
Vrijwilligers in de zorg verrichten in georganiseerd

meegaan met uit stapjes en begeleiden van
wandel- of andere clubs.

verband onbetaalde en onverplichte werkzaamhe-

• Organisatorische ondersteuning zoals beheer-

den voor mensen die zorg en ondersteuning nodig

der van de winkel of bibliotheek, receptionist,

hebben. Anders dan mantelzorgers en familie,

administratieve ondersteuning, onderhoud van

hebben vrijwilligers - bij de start - geen persoon-

materialen en helpen met werven, inwerken en

lijke relatie met de cliënt(en) waarvoor ze werken.

begeleiden van vrijwilligers.

In Nederland zijn ongeveer 150.000 vrijwilligers

Verschillende vrijwilligers

actief in zorgorganisaties, waarvan:

Vrijwilligers in de zorg zetten zich in voor hun

• 100.000 vrijwilligers in verzorgings- en

medemensen. Ze willen bijdragen aan het wel-

verpleeghuizen.
• 50.000 vrijwilligers in de gehandicaptenzorg.

bevinden van cliënten die zorg en ondersteuning
nodig hebben. ‘Iets doen voor een ander’ is hun

Zij zetten zich in voor diverse groepen cliënten:

basismotivatie. Daarnaast is het werk dat vrijwil-

ouderen, mensen met een lichamelijke of

ligers doen ook waardevol voor henzélf. Ze willen

verstandelijke beperking of mensen met een

iets leren of een zinvolle dagbesteding hebben.

psychische stoornis die niet (meer) zelfstandig

Sommige vrijwilligers willen regelmatig en lang-

wonen.

durig actief zijn, andere kiezen voor eenmalig of
kortdurend vrijwilligerswerk.

De meerwaarde van de inzet van vrijwilligers is:
• Meer tijd en aandacht voor cliënten, zonder
medische blik.
• Meer welzijn en welbevinden van cliënten.
• Minder werkdruk en meer werkplezier voor
betaalde begeleiders.
• Meer steun voor mantelzorgers en familieleden
van cliënten.

Vrijwilligers zijn onder te verdelen in
de volgende groepen:
1. Vrijwilligers die vanuit eigen keuze vrijwilligers
werk doen.
2. ‘Geleide’ vrijwilligers die vrijwilligerswerk
verrichten vanuit een opdracht van een
organisatie, instantie of overheid. Bijvoorbeeld
als opstap naar betaald werk.
3. Werknemers die - als uitvloeisel van maatschappelijk betrokken ondernemen - door hun bedrijf

Vrijwilligers bieden:

gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te

• Individuele ondersteuning zoals bewoners

doen.

bezoeken, vervoer verzorgen, uitstapjes maken,
financiën regelen en ‘maatjes’ zijn.
• Collectieve ondersteuning zoals gastvrouw- of

4. Mensen met (een verstandelijke) beperking
die via vrijwilligerswerk willen participeren in
de samenleving. Vaak gaat het om cliënten

gastheerschap op de afdeling of woongroep,

uit de gehandicaptenzorg. Ze kunnen als

meehelpen met recreatieve activiteiten,

vrijwilliger onder meer aan de slag in de

ondersteuning in het restaurant en bij

ouderenzorg.

dagverzorging, koffie en thee rondbrengen,
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11. Vrijwilligersscan brengt samenwerking in 		
beeld
Vrijwilligers en beroepskrachten (begeleiders) heb-

Vrijwilligersscan

ben ieder hun eigen taken en verantwoordelijk-

Om te achterhalen hoe jouw organisatie de

heden. Ze hebben wel een gezamenlijk doel: zo

samenwerking tussen begeleiders en vrijwil-

goed mogelijk zorgen voor en bijdragen aan de

ligers kan optimaliseren, heeft Zorg Beter met

kwaliteit van leven van de cliënt. Om dit doel te

Vrijwilligers de Vrijwilligersscan ontwikkeld. Op

bereiken stemmen begeleiders en vrijwilligers hun

een vrij eenvoudige en snelle manier geeft de scan

werkzaamheden op elkaar af. Door goed samen te

inzicht waar de grootste winst is te behalen in de

werken kunnen ze elkaar ondersteunen, bijstaan

verbetering van die samenwerking.

en versterken in het belang van hun cliënten.

Begeleiders, coördinatoren vrijwilligerswerk, midden en hoger management en vrijwilligers kunnen

Uit onderzoek en contacten met organisaties blijkt

de scan gebruiken om in gesprek te gaan over

dat vier aspecten de samenwerking tussen vrijwilli-

verbeteringen. Dat leidt tot onderlinge discussies

gers en begeleiders typeren, te weten Waarderen,

en tegelijkertijd ook draagvlak voor de veran-

Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Tezamen

deringen die de organisatie wil doorvoeren. De

vormen zij het WIFA-model. Zie hiervoor ook

Vrijwilligersscan is te vinden op

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.

WIFA-model
Aspecten van samenwerking tussen
vrijwilligers en beroepskrachten

Wat houdt het in?

Waarderen

Waardering en respect realiseren tussen

		
Informeren
		
Faciliteren
		
Afstemmen
		

26

vrijwilligers en beroepskrachten.
Informeren van vrijwilligers over cliënten,
uitvoering van taken en organisatie.
Faciliteren van randvoorwaarden,
relevante kennis en toerusting van vrijwilligers.
Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten 		
over zaken rond cliënten en werkzaamheden.

12. Organisatie en inbedding van 					
vrijwilligerswerk
Succesvolle inzet en betrokkenheid van vrijwil-

heeft. Een vrijwilliger kan ook, op voorspraak van

ligers vraagt om een goede werkbegeleiding.

EVB-er of begeleider óf op verzoek van de familie,

Daarom stellen steeds meer organisaties contact-

contact onderhouden met de familie van de cliënt.

personen voor vrijwilligers aan.

Activiteiten van vrijwilligers maken deel uit van
het zorgleefplan of het persoonlijk ontwikkelings-

Contactpersonen voor vrijwilligers

plan van een cliënt.

Contactpersonen vervullen een brugfunctie tussen
de vrijwilligers en de (persoonlijk) begeleiders op

Evenals bij medewerkers is het zinvol om met

de afdeling. Ze verzorgen de eerste kennismaking

vrijwilligers regelmatig een voortgangsgesprek

met en rondleiding van nieuwe vrijwilligers. De

te voeren. Soms volstaat een informeel gesprek,

contactpersonen regelen de begeleiding en vor-

maar vaak is het beter om er gericht tijd voor vrij

men het aanspreekpunt voor vragen, wensen en

te maken. Als dit niet mogelijk is, kan een deskun-

problemen van vrijwilligers. Ze zorgen ervoor dat

dige vrijwillige coach uitkomst bieden. Deze coach

de inzet van vrijwilligers zichtbaar is op bijvoor-

kan bij lastige vragen contact opnemen met de

beeld een weekrooster of takenoverzicht.

contactpersoon, teamleider of coördinator.

Ook voor begeleiders zijn de contactpersonen het

Begeleiden

aanspreekpunt over alles wat met (de inzet van)

Begeleiden van vrijwilligers betekent adviseren,

vrijwilligers te maken heeft. Tegelijkertijd spreken

stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van

deze contactpersonen de medewerkers aan op

hun werkzaamheden. Begeleiding vindt zowel

hun bijdrage aan een goede samenwerking. Zo

groepsgewijs als individueel plaats. Begeleiders kij-

nodig roept de contactpersoon de hulp in van de

ken niet alleen naar wat de vrijwilliger kan, maar

teamleider of de coördinator vrijwilligerswerk.

ook naar wat hij of zij wil omdat vrijwilligers daar-

De contactpersoon vervult een actieve rol, maar

aan de grootste motivatie ontlenen. Onderstaand

is niet altijd zelf aanwezig om vrijwilligers op te

overzicht brengt de begeleiding in beeld voor

vangen en te begeleiden. In dat geval nemen

vrijwilligersactiviteiten die gericht zijn op cliënten.

medewerkers van een afdeling die rol over door

In die situaties is het contact met medewerkers het

vrijwilligers te informeren, instrueren, vragen te

meest aan de orde. De inhoud en intensiteit van

beantwoorden en feedback te geven.

de begeleiding wisselt per activiteit en per vrijwilliger.

EVB-ers en persoonlijk begeleiders
Wanneer vrijwilligers individuele ondersteuning
bieden, is het belangrijk dat zij contact onderhouden met de Eerst Verantwoordelijk Begeleider
(EVB-er) of persoonlijk begeleider van de betreffende cliënt. Die kan hen van relevante informatie
voorzien. Omgekeerd stelt de EVB-er of persoonlijk begeleider zich op de hoogte van de ervaringen die een vrijwilliger met een bepaalde cliënt
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Individuele ondersteuning

Collectieve en organisatorische ondersteuning

• Met Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

• Met contactpersoon vrijwilligerswerk over

(EVV-er) of Persoonlijk Begeleider (PB-er) over
specifieke zaken die met cliënt (informatie en
signalen) en werkrelatie te maken hebben.
• Met medewerkers over actuele (en persoonlijke)
informatie en signalen.
• Met teamleider over problemen en conflicten
(eventueel met vrijwillige coach).
• Met coördinator vrijwilligerswerk over

relevante informatie, signalen en problemen.
• Met andere medewerkers op afdeling over
actuele (en persoonlijke) informatie en signalen.
• Met teamleider over problemen en conflicten
(eventueel met vrijwillige coach).
• Met coördinator vrijwilligerswerk over
terugkerende knelpunten of behoefte aan
verandering.

terugkerende knelpunten of behoefte aan
verandering.

Rol van coördinator vrijwilligerswerk

2. Tactisch niveau

De coördinator vrijwilligerswerk schept condities

Hierbij gaat het om het ontwikkelen,

om vrijwilligers te mobiliseren en hen te stimule-

formuleren, controleren en evalueren van:

ren hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in
te zetten voor mensen die zorg en ondersteuning
nodig hebben.

• voorwaarden, zoals verzekeringen,
onkostenvergoedingen, attenties en registratie;
• afspraken en protocollen, bijvoorbeeld over
grenzen, begeleiding, scholing, informatie en

Het scheppen van goede condities gebeurt op
drie niveaus:

samenwerking;
• plannen bijvoorbeeld voor werving, feestelijke
of informatieve bijeenkomsten, inclusief het

1. Strategisch niveau
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van

leggen en onderhouden van bijbehorende
externe contacten.

een duurzame visie op vrijwilligerswerk
en op de omgang met diverse vrijwilligers,

3. Operationeel niveau

en het formuleren en evalueren van een

Hierbij gaat het om organiseren dan wel zelf

toekomstbestendig beleid.

uitvoeren van mobiliseren, matchen, inwerken,
begeleiden en (bij)scholen van vrijwilligers en
medewerkers.
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Fotostrips
Ype Driessen

‘Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers’
is een product van ‘Zorg Beter met Vrijwilligers

Sandra en Siona

Fase 2’, een project dat de kwaliteit van het vrij-

Marleen Driessen

willigerswerk in de zorg verbetert. De zorg wordt

Tamara Visser

namelijk beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat
gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers.
hierbij. Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een

Aan ‘Sandra en Siona werken samen
met vrijwilligers’ werkten mee:

implementatietraject van Vilans, MOVISIE en Fonds

Ilse de Bruijn (Sophie van Bergen)

NutsOhra.

Rienk Zwart (Marc van Isperen)

Zorg Beter met Vrijwilligers helpt zorgorganisaties

Rob de Jong (Frans van Dijk)

Meer weten?

Annique van Lier (Marieke)

Kijk op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl en meld

Radia Mastouf (Marita)

u op de website aan voor het e-zine. Volg actuele

Leroy Waterval (Sjoerd)

ontwikkelingen op Facebook Zorgvrijwilliger of
Twitter @zorgvrijwilliger en ontmoet anderen die

Met dank aan

zich beroepsmatig inzetten voor de samenwerking

Gertine Dijkstra, begeleider vrije tijd/dagbesteding

met vrijwilligers of vrijwilligers zelf in de LinkedIn

Koninklijke Visio, Huizen

groep Zorgvrijwilliger. Hier kun je ook deelnemen

De bewoners en medewerkers van Koninklijke

aan levendige discussies.

Visio in Huizen

Zelf aan de slag?

Redactie

Wil je de samenwerking met vrijwilligers

Gerrit Jagt

verbeteren in jouw organisatie? Gebruik
deze fotostrips of kijk op www.

Eindredactie

zorgbetermetvrijwilligers.nl voor nog meer

Annique van Lier

werkmateriaal. Vilans en MOVISIE kun hierbij
ondersteunen, bijvoorbeeld met een kortdurend

Met medewerking van

adviestraject of met workshops en trainingen.

Cecil Scholten
Herman Boers
Jolanda Elferink
Ilse de Bruijn

Vormgeving
Wrikontwerp, Utrecht
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