
04 Begeleiden







Bijlagen



Aandachtspunten begeleiding 
Vorm(en) van begeleiding 
Wensen/behoeftes deskundigheidsbevordering 
Overige opmerkingen en afspraken

Onderstaande lijst is vrij uitgebreid. Het is mogelijk om deze vragen over te nemen als (anonieme) vragen-
lijst die onder alle vrijwilligers wordt verspreid. Het kan op een vlotte manier inzicht geven in het reilen en 
zeilen van de vrijwilligersorganisatie.

Waarom wilde u aanvankelijk vrijwilligerswerk gaan doen? Waarom bij deze organisatie? 
Beantwoordt het werk aan uw verwachtingen? 
Welke eerder opgedane kennis kunt u gebruiken?
Wat vindt u belangrijk aan het doen van vrijwilligerswerk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Contact met de mensen en de gezelligheid 
Samenwerking met mijn collega’s 
Mijn werkzaamheden 
Iets voor een ander kunnen doen 
Lekker bezig zijn 
Afwisseling 
Mijn kennis en ervaring kwijt kunnen 
‘Eruit zijn’ 
Voldoening die het werk mij geeft 
Het leren van nieuwe dingen 
Anders, ……………

Hoe bevalt het werk dat u doet? Goed, matig, slecht want …………..
Is het duidelijk wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn?
Kunt u uw werk goed aan?
Bent u tevreden over het aantal uren dat u hier werkt?
Zij er zaken die u minder aanspreken?
Hebt u ideeën over verbeteringen of veranderingen in uw werk?
Vindt u dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van ideeën, suggesties of klachten?
Kunt u over het algemeen goed opschieten met uw collega’s?
Bent u voldoende ingewerkt?
Zijn de reguliere vergaderingen voldoende om u te begeleiden in uw werk?
Hebt u meer behoefte aan begeleidende gesprekken?
Is het duidelijk bij wie u terecht kunt bij vragen over uw werk?
Vindt u dat er voldoende waardering is voor uw werk?
Hebt u suggesties voor waardering?
Wordt u door de organisatie voldoende op de hoogte gehouden van alles wat er speelt?
Hebt u behoefte aan scholing of training om uw werk goed te kunnen doen?
Hebt u plezier in het werk voor deze organisatie?
Zou u in de toekomst iets anders willen gaan doen binnen of buiten deze organisatie?
Wat hoopt u te leren of heeft u geleerd van vrijwilligerswerk?
Hoe tevreden bent u met het werk bij deze organisatie?
Welke suggesties of ideeën heeft u nog ter verbetering van deze organisatie?
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