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Samenvatting
FAMEUS maakt een sterke ontwikkeling en groei door. Jaarlijks werken we met gemiddeld 60
vrijwillige medewerkers. Dit heeft ons doen besluiten om een ontwikkelgericht vrijwilligersbeleid
op te schrijven. Het belangrijkste uitgangspunt van dit beleid is de visie van FAMEUS:
Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel,
ontwikkeling en ontplooiing
Deze visie is bij alle medewerkers bekend. Dit document is bedoeld om ons algemeen beleid ten
aanzien van vrijwillige medewerkers uiteen te zetten en om praktische zaken af te spreken.
I.
Bezinnen
geloven
oprecht dat mensen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. We zijn voor onze
Wij
vrijwillige medewerkers een organisatie waar zij na heftige of ontwrichtende ervaringen kunnen
werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing.
We staan voor een veilige omgeving waar de vrijwillige medewerker leert en werkervaring opdoet.
We werken diagnosevrij en indicatieloos.
Door de inzet van ervaringskennis van al onze medewerkers en vrijwillige medewerkers zijn wij als
organisatie kundig in het omgaan met sociaal-psychische kwetsbaarheden. We zijn een
"doorstroomstation": van bezoeker naar vrijwillige medewerker en dan verder, gesterkt, naar de
volgende stap in je leven. Ons gecombineerde aanbod van vrijwilligerswerk en LeS-Lokaal zorgt
voor een uniek aanbod voor herstel.
Binnenhalen
II.
Voor het werven van vrijwillige medewerkers gebruiken we de wervingscirkel uit de literatuur. Met
de werving willen we nieuwe medewerkers aantrekken. Burgers van de regio Breda, Tilburg en
Roosendaal die zich aangesproken voelen door onze activiteiten en zichzelf willen ontwikkelen.
We werven met een specifieke boodschap: "bij FAMEUS kun je in een veilige omgeving zelf
werken aan je herstel, ontwikkeling en ontplooiing. We bieden een kans om te stijgen op de
participatieladder. Het volgen van een of meerdere cursussen adviseren we sterk om de kennis
van onze visie en organisatie te vergroten".
Nieuwe medewerkers komen op verschillende manieren binnen. Mede door het brede
cursusaanbod binnen de Organisatie vinden mensen FAMEUS als vrijwilligersorganisatie.
Vacatures voor vrijwillige medewerkers worden geplaatst op verschillende media: de website
FAMEUS, www.ikwilmeedoen.nl en facebook. Ook worden ze kenbaar gemaakt door de trainers
in de cursussen.
Het is van belang dat de continuiteit van de werving gewaarborgd blijft. Hoe we dit doen, staat in
het communicatieplan.

Begeleiden
Ill.
Vrijwillige medewerker zijn bij FAMEUS betekent geen vrijblijvendheid, we verwachten een
professionele collegiale werkhouding. Het uitgangspunt een doorstroomstation te zijn vraagt met
name aandacht richting eindfase. Het vraagt van ons om nadrukkelijker het gesprek aan te gaan
over een overstap naar overige maatschappelijke organisaties of anderszins.

Op basis van motivatie kun je drie groepen vrijwillige medewerkers onderscheiden:
Gebonden, Geboeide en Geleide vrijwillige medewerkers.
Gebonden en geboeide vrijwillige medewerkers
Deze groep vrijwillige medewerkers zijn over het algemeen altijd welkom. Mogelijk komen ze
doelgericht vanwege een openstaande vacature, maar kan ook zijn dat iemand nog wil
onderzoeken wat hij/ zij leuk vindt en kan. Geboeide vrijwillige medewerkers kunnen doorgroeien
naar gebonden vrijwillige medewerkers.
De gebonden vrijwillige medewerker kan daarop weer doorgroeien naar een traineeship of een
klein contract op loonwaarde. Onze spreekwoordelijke "kweekvijver". Eigen ontwikkeling en
doorstroom blijft voorop staan en voorkomt een gevoel van eigenaarschap bij de vrijwillige
medewerker.
Geleide vrijwillige medewerkers
Het aantal plaatsen voor deze groep vrijwillige medewerkers zullen we limiteren.
Vanuit de theorie wordt gesproken over 4 typen vrijwillige medewerkers: Ondernemers,
Stimulatoren, Dienstverleners, Regelaars. FAMEUS streeft ernaar om alle 4 de typen in huis
hebben.
Buddy's kunnen zowel gebonden vrijwillige medewerkers zijn als ook betaalde medewerkers. Met
de buddy doorloopt de vrijwillige medewerker het proces van herstel, ontwikkeling en ontplooiing.
Hun contact heeft een minimale frequentie. In het hoofddocument worden een aantal punten
genoemd waar FAMEUS bij begeleiding van de vrijwillige medewerker aan wil voldoen.
Belonen
IV.
We gaan uit van het model van herkennen, erkennen, waarderen en belonen. De kern van dit
model is dat het fundament van goed vrijwilligersbeleid gevormd wordt door herkenning en
erkenning. FAMEUS biedt maatwerk ten aanzien van elke vrijwillige medewerker. Scholing zou
hiervan een onderdeel kunnen zijn. De professionalisering van onze organisatie is sterk
toegenomen. Dit roept vragen, wensen, uitdagingen en soms ook weerstand op. We blijven goed
nadenken over het waarderen en belonen. In ieder geval zorgen we dat de herkenning en
erkenning van de vrijwillige medewerker in orde is.
Beëindigen
V.
Bij binnenkomst spreken we al duidelijk af met de vrijwillige medewerker dat FAMEUS een
tijdelijke vrijwilligersplek biedt en dat deze gericht is op je herstel, ontwikkeling, en ontplooiing.
We hebben het in principe over een maximale periode van 3 jaar. Het weer loslaten van FAMEUS
en de volgende stap zetten is binnen het vrijwilligersbeleid een belangrijk aandachtspunt. We
denken met de vrijwillige medewerkers na over hoe we deze stap kunnen vergemakkelijken.
Als beëindigen aan de orde is houden we altijd een exitgesprek. Geen afscheid nemen is in
principe geen optie ondanks dat we ons realiseren dat afscheid nemen voor veel mensen moeilijk
is. Hulp en ondersteuning wordt daarbij geboden, omdat we het belangrijk vinden dat mensen
goed weg gaan.
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Naar een ontwikkelgericht vrijwilligersbeleid
FAMEUS heeft zich sinds de oprichting in 2015 sterk ontwikkeld als vrijwilligersorganisatie. We
werken jaarlijks gemiddeld met zo'n 60 vrijwillige medewerkers. Uit gesprekken onderling en
ervaringen van inmiddels betaalde medewerkers weten we dat FAMEUS als een zeer veilige
omgeving ervaren wordt waar het fijn is om aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing te werken.
Veel van onze betaalde medewerkers zijn ooit gestart als vrijwillige medewerker.
Het beleid van FAMEUS ten aanzien van vrijwillige medewerkers is in al die tijd niet
opgeschreven. Maar we hanteren wel een zekere lijn. Het belangrijkste uitgangspunt van deze lijn
is de visie van FAMEUS:
Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel,
ontwikkeling en ontplooiing
Deze lijn is bij alle medewerkers bekend. Maar nu we volop in ontwikkeling zijn en groeien, lopen
we tegen praktische zaken aan zoals:
•
Hoe lang kun je vrijwillige medewerker zijn?
•
Hoe rekruteren we?
•
Hoe zorgen we voor doorstroom?
•
Wat te doen bi] afscheid?
Dit document is bedoeld om ons algemeen beleid ten aanzien van vrijwillige medewerkers uiteen
te zetten en om praktische zaken af te spreken. Het is een stuk waarin zowel theorie als beleid
worden behandeld. Het beleid is tot stand gekomen in overleg met de vrijwilligerscoördinatoren
van FAMEUS, beleidsmedewerkers en management.
Het stuk is vrijelijk toegankelijk voor alle medewerkers van FAMEUS en staat op de website.
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Leeswijzer
In dit document gaan we uit van de Vijf B's:
I. Bezinnen
II.Binnenhalen
Ill. Begeleiden
IV.Belonen
V. Beëindigen

Elke hoofdstuk bevat een samenvatting van de theorie en, in gele kaders geplaatst, het beleid van
FAMEUS.
De theorie is voornamelijk afkomstig uit het "Basisboek Vrijwilligersmanagement" van Willem-Jan
de Gast en Ronald Hetem, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2018.
Daar waar we in het document van "hij/hem" spreken, bedoelen we vanzelfsprekend ook
"zij/haar".
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I.

Bezinnen

r

If

Onder 'Bezinnen' wordt in de literatuur de reflectie bedoeld op het "waarom" van de organisatie
en een reflectie op de richting waarin een Organisatie zich binnen de samenleving ontwikkelt. In
de literatuur worden hierbij vier vragen genoemd. De gecombineerde antwoorden op deze vragen
laten zien wat de visie, missie, ambitie en toegevoegde waarde van de Organisatie zijn:
1.
2.
3.
4.

Waarom bestaan we?
Waarheen gaan we?
Waarvoor staan we?
Waarin blinken we uit?
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Bezinnen
Waarom bestaan we?
In een maatschappij waarbij aan meedoen (participatie) steeds meer belang wordt gehecht,
zien we ieder mens in zijn eigen uniciteit en geven ze de kans te werken aan herstel
ontwikkeling en ontplooiing. Wij geloven oprecht dat mensen de kans moeten krijgen zich te
ontwikkelen.
Waarheen gaan we met de vrijwillige medewerker?
We zijn voor onze vrijwillige medewerker een Organisatie waar zij na heftige of ontwrichtende
ervaringen kunnen werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Dit kan op een manier die
aansluit bij de eigen persoonlijke fysieke, sociale en emotionele uitdagingen en wensen. Van
daaruit kunnen zij nieuwe keuzes maken voor de toekomst.
Waarvoor staan we in onze organisatie ten aanzien van vrijwilligerswerk?
We staan voor een veilige omgeving waar de vrijwillige medewerker leert en werkervaring
opdoet. We werken diagnosevrij en indicatieloos. Wij staan voor een Organisatie waarbij de
vrijwillige medewerker ervaart dat hij gezien wordt en mag zijn zoals hij is.
Waarin blinken we uit voor onze vrijwillige medewerker?
Door de inzet van ervaringskennis van al onze betaalde medewerkers en vrijwillige
medewerkers zijn wij als organisatie kundig in het omgaan met sociaal-psychische
kwetsbaarheden. Daarbij staat de mens voorop en niet zijn diagnose. We zijn een
"doorstroomstation": van bezoeker naar vrijwillige medewerker en dan verder, gesterkt, naar
de volgende stap in je leven. Ons gecombineerde aanbod van vrijwilligerswerk en LeS-Lokaal
zorgt voor een uniek aanbod voor herstel.
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Binnenhalen van vrijwilligers

II.

De literatuur beschrijft de wervingscirkel als een instrument om de werving van vrijwillige
medewerkers helder voor ogen te krijgen. We hebben dit instrument gebruikt om te reflecteren op
de bestaande wijze van werven en daarna ons beleid waar nodig aangevuld of aangepast.
De Wervingscirkel
Met de wervingscirkel ga je op zoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers voor de organisatie. Je
volgt vijf stappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Het doel: wat wil ik bereiken met de werving?
Wat is de doelgroep, wie wil ik bereiken?
De boodschap: Wat vraag ik? Wat heb ik een vrijwillige medewerker te bieden?
Welk middel kan ik gebruiken om mijn doelgroep te bereiken?
Hoe organiseer ik de wervingsactie? Wie doet het en wanneer? Hoeveel mag het kosten?

Hoe gil je liet
raniseren?

'aar wil je

'or_werven?
voo
Organisatie!
budget

middel
Waar zitten die
vrijwilligers?
Via welke weg
bereik je ze?

/

/

7

1

doel

doelgroep

boodschap

De wervingscirkel

I

willigers l

Welk type
vrijwilligers
zoek je?

Binnenhalen
De weivingscirkel toegepast voor FAMEUS
1. Het doel
Met de werving willen we nieuwe vrijwillige medewerkers aantrekken.
2. De doelgroep
Burgers van de regio Breda, Tilburg en Roosendaal die zich aangesproken voelen
door onze activiteiten en zichzelf willen ontwikkelen.
3. De boodschap
Bij FAMEUS kun je in een veilige omgeving zelf werken aan je herstel,
ontwikkeling en ontplooiing. We bieden een kans om te stijgen op de
participatieladder. Elke nieuwe vrijwillige medewerker start op zijn eigen niveau en
bepaalt zelf het tempo van zijn ontwikkeling. Het volgen van een of meerdere
cursussen adviseren we sterk om de kennis van onze visie en organisatie te
vergroten.
4. Middelen
Nieuwe vrijwillige medewerkers komen op verschillende manieren binnen. Mede door
het brede cursusaanbod binnen de organisatie vinden mensen FAMEUS als
vrijwilligersorganisatie. Vacatures voor vrijwillige medewerkers worden geplaatst op
verschillende media: de website FAMEUS, www.ikwilmeedoen.nl en facebook. Ook
worden ze kenbaar gemaakt door de trainers in de cursussen.
5. Organisatie wervingsacties
Het is van belang dat de continuiteit van de werving gewaarborgd blijft. Er bestaat
een communicatieplan waarin onder meer het gebruik van social media wordt
beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het opleiden van voorlichters voor deze
wervingsacties.
Veiligheid bij FAMEUS
FAMEUS moet een veilige omgeving zijn voor de vrijwillige medewerkers. We moeten
duidelijk zijn wat we van vrijwillige medewerkers verwachten, ook in onze werving. We
nemen vrijwillige medewerkers niet alleen maar op sleeptouw, we willen kansen bieden die
mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. Aan de ene kant zoeken we gericht maar aan
de andere kant staan we open voor "landen" in de organisatie, het langzaam ontdekken van
de eigen mogelijkheden. Het moet duidelijk zijn dat vrijwillige medewerkers een duidelijke en
substantiële bijdrage leveren aan FAMEUS. Bij FAMEUS kun je je onderdeel voelen van een
bijzondere organisatie..
We zoeken meerdere typen vrijwillige medewerkers en maken dit impliciet duidelijk in onze
werving door duidelijk te zijn over onze verwachtingen. Daarnaast laten we ons graag
positief verrassen.

Ill.

Begeleiden
A.

T

Binnen FAMEUS kennen we een grote diversiteit aan vrijwillige medewerkers. We hechten als
organisatie sterk aan deze diversiteit van persoonlijkheden en de persoonlijke groei van elke
vrijwillige medewerker. Door de aandacht voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing zijn er op de
werkvloer ook steeds wisselende taken en posities. Om die reden is het erg belangrijk dat de
veilige omgeving gewaarborgd blijft. Een duidelijker beleid ten aanzien van begeleiding en
aansturing is nodig. Gezien het grote aantal vrijwillige medewerkers willen we dit goed geregeld
hebben om de uniciteit van de organisatie te behouden.
Het managen/begeleiden van de vrijwillige medewerkers kun je volgens de theorie afstemmen op
motivatie en de opstelling in de Organisatie. In het eerste deel van dit hoofdstuk komt dit ter
sprake.
Daarnaast wordt er gesproken over verschillende typen vrijwillige medewerkers. Deze zijn te
typeren volgens het vrijwilligerskwadrant. Dit komt in het tweede deel van dit hoofdstuk aan bod.
Motivatie managen
Iedereen heeft zijn eigen unieke motivatie om via vrijwilligerswerk te werken aan het vervullen van
zijn eigen basisbehoeften. Het is ondoenlijk om dat individueel te managen. De theorie laat ons
zien dat er groepen vrijwillige medewerkers te onderscheiden zijn die op ongeveer gelijke wijze
gemotiveerd zijn. Hier kun je de begeleiding wel op afstemmen.
Motivatie als uitgangspunt voor groepsindeling,
1: Gebonden vrijwillige medewerkers
Vaste trouwe vrijwillige medewerkers, langere tijdgebonden en drijvende krachten. Intrinsieke
motivatie en waarde gedreven. Houden mede de Organisatie staande. Kwestie van eigenaarschap
kan gaan spelen en daardoor vernieuwingen tegen houden.
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2: Geboeide vrijwillige medewerkers
Hebben prikkels nodig om geboeid te blijven en zich in te zetten. Zijn de flex-vrijwillige
medewerkers. Willen er in eerste instantie zelf iets aan hebben en omdat het leuk is.
1: eenmalige vrijwillige medewerkers, korte klussen als onderdeel van een groter project
2: tijdelijke vrijwillige medewerkers, inzet voor een bepaalde tijd, kan best intensief zijn
3: af en toe vrijwillige medewerkers, vrijwilligerswerk is een van de vele dingen die ze doen
3: Geleide vrijwillige medewerkers
Worden al dan niet gedwongen naar vrijwilligerswerk toegeleid. (re-integratie, met uitkering,
taakstraf). Hebben geen intrinsieke motivatie maar het levert hen wel iets op.
Begeleiding per groep
Gebonden vrijwillige medewerker: Heeft een sparringpartner nodig. Wil meedenken en mee
beslissen. Begeleiding gericht op bevestiging en feedback.
Geboeide vrijwillige medewerker: Heeft een faciliterende beroepskracht nodig die hem prikkelt en
zorgt voor de randvoorwaarden.
Geleide vrijwillige medewerker: Heeft aansturing en duidelijke instructies nodig
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Begeleiden
Op basis van motivatie kun je drie groepen vrijwillige medewerkers onderscheiden
Gebonden, Geboeide en Geleide vrijwillige medewerkers.
Geboeide en gebonden vrijwillige medewerkers
Deze groepen vrijwillige medewerkers zijn over het algemeen altijd welkom. Mogelijk
komen ze doelgericht vanwege een openstaande vacature, maar kan ook zijn dat
iemand nog wil onderzoeken wat hij/ zij leuk vindt en kan. Geboeide vrijwillige
medewerkers kunnen doorgroeien naar gebonden vrijwillige medewerkers.
De gebonden vrijwillige medewerker kan daarop weer doorgroeien naar een
traineeship of een klein contract op loonwaarde. Onze spreekwoordelijke
"kweekvijver". Eigen ontwikkeling en doorstroom blijft voorop staan en voorkomt een
gevoel van eigenaarschap bij de vrijwillige medewerker.
Voor beide groepen vrijwillige medewerkers stimuleren we het oppakken van
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ambassadeurschap.
Geleide vrijwillige medewerkers
Het aantal plaatsen voor deze groep vrijwillige medewerkers zullen we limiteren. De
kans bestaat dat de belasting te groot wordt in het kader van begeleiding.
Vrijwillige medewerker zijn bij FAMEUS betekent geen vrijblijvendheid, we verwachten
een professionele collegiale werkhouding en commitment op de "wortels" van
FAMEUS.
Het uitgangspunt een "doorstroomstation" te zijn, vraagt met name aandacht richting
eindfase. Het vraagt van ons om nadrukkelijker het gesprek aan te gaan over een
overstap naar andere maatschappelijke organisaties of anderszins. Doorstroomstation
zijn, sluit aan bij de kernwaarden herstel, ontwikkeling en ontplooiing en de steeds
terugkerende vraag naar wat er nodig is om deze beweging te maken.
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Het vrijwilligerskwadrant

Het MOVISIE vrijwilligerskwadrant
Uitdaging

Ondernemers

1 Stimulatoren
mgevings

Zelfgericht

gericht

Regelaars

I

Dienstverleners

Veiligheid

a
Horizontale as: vrijwillige medewerker is vooral gericht op zichzelf of juist gericht op het samen en
voor de ander iets voor elkaar krijgen
Verticale as: geeft aan wat mensen zoeken in het vrijwilligerswerk, willen ze een veilige en
bekende omgeving waarin ze op hun plek zijn of willen ze nieuwe dingen leren en meemaken of
iets spannends ondernemen?
De combinatie van de 2 assen leidt tot 4 typen vrijwillige medewerkers. Opgemerkt dat veel
vrijwillige medewerkers meerdere rollen in zich hebben maar dat ze bewust of onbewust kiezen
voor bepaalde rollen.
1: Ondernemers;
Zien vrijwilligerswerk als een uitdaging en een manier om zich te ontwikkelen. Zijn actief en
initiatiefrijk
2: Stimulatoren;
Zien vrijwilligerswerk als een omgeving vol uitdagingen en kansen. Willen duidelijk zichtbare
resultaten. Willen samenwerken feedback en begeleiding. Sociale acceptatie
3: Dienstverleners;
Zoeken in vrijwilligerswerk rust en zekerheid. Zorgen voor anderen en waardering is belangrijk.
Haalbare doelen en heldere structuur.
4: Regelaars;
Zoeken in vrijwilligerswerk rust en zekerheid. Trekken graag verantwoordelijkheid en controle naar
zich toe waarbij ze meer gericht zijn zichzelf dan op de sociale omgeving. Duidelijke afspraken en
regels is belangrijk. En als motivatie moet het hen iets opleveren.
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Managen verschillende soorten vrijwilligers
Hoe kun je het beste inspelen op deze verschillende soorten vrijwilligers? In het schema staan per
type vrijwilliger tips.
Regelaars:
> Een overkoepelende functie geven
> Informeren en betrekken
> Formele inspraak geven
> Beslissingsbevoegdheid geven
> Duidelijke en mooie functieprofielen
maken
> Veel taken bij ze neerleggen
> Procedures/regels vastleggen en
communiceren
>

Jaarlijks

uitje,

fles

wijn,

Dienstverleners:
> Een vaststaande functie geven
> Niet te veel verantwoordelijkheid geven
> Een plek in de luwte geven
> Afgebakend takenpakket geven
> Ruimte geven voor sociale contacten
> Schouderklopje, uitje

toespraak

Ondernemers:
> Een uitdagende functie bieden
> Aanspreken op ondernemingszin
> Doorgroeimogelijkheden bieden
> Ruimte laten om te netwerken
> Nieuwe dingen laten ontwikkelen
> Laten samenwerken met professionals
> Training,_publieke_erkenning

Stimulatoren:.
> Een beginnersfunctie bieden
> Doorgroeimogelijkheden bieden
> Ondersteunen
> Ervaring en expertise erkennen
> Ruimte geven voor overleg en sociaal cc
> Certificaat, coaching
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Begeleiden
In de literatuur wordt gesproken over 4 typen vrijwillige medewerkers: Ondernemers,
Stimulatoren, Dienstverleners, Regelaars.
FAMEUS streeft ernaar om alle 4 de typen in huis hebben. Mensen kunnen switchen en
doorgroeien naar andere typen. Uitkomen in het midden, daarmee bedoelend, dat iemand
aspecten ontwikkelt van alle types, zou een uitdaging of subdoel kunnen zijn.
FAMEUS wil ook aansluiten bij de behoeftes van de types. Het takenpakket en de begeleiding
zal daarop afgestemd worden. Dit stelt eisen aan de begeleidingsvaardigheden van de buddy
waaraan ze gekoppeld zijn en aan de vrijwilligerscoördinator. Dit stelt eisen aan de match waar
de vrijwilligerscoördinator de regie over voert.
Buddy's kunnen zowel gebonden vrijwillige medewerkers zijn als ook vaste medewerkers. Met
de buddy gaat de vrijwilliger het proces van herstel-ontwikkeling en ontplooiing en heeft een
minimale contactfrequentie. Voor de flex-vrijwilliger wordt een aanspreekpunt geregeld maar
hoeft er geen buddy beschikbaar te zijn.
Geboden begeleiding
•
•
•

•
•

•

In de introductieperiode kennis maken met Kernteam /management FAMEUS en visie
en Missie 4x per jaar.
Introductie map, met uitleg over FAMEUS, vrijwilligersbeleid en gedragscode.
Declaratieprocedure plus ICT-omgeving.
Inwerkperiode/proefperiode van twee maanden. Daarna een vrijwilligerscontract. Er
wordt gestart met vrijwilligersvergoeding vanaf het moment dat het contract ingaat. De
lengte van de proefperiode kan afhankelijk zijn van de functie. In de proefperiode wordt
ook samen met de vrijwillige medewerker gekeken welke cursussen er eventueel nog
gevolgd dienen te worden om de visie en werkwijze te leren kennen.
Takenpakket moet duidelijk zijn
De vrijwillige medewerker wordt gevraagd een persoonlijk plan te benoemen met
ontwikkelpunten en wat daarvoor nodig is om dat te bereiken, ook wel een POP
genoemd. Dit komt ter sprake tijdens het jaargesprek.
Frequent een gesprek met de vrijwilligerscoördinator.

Uitdaging voor ontwikkel gericht vrijwilligersmanagement:
Management van motivatie en van inzet betekent dat je regelmatig en terugkerend aandacht
besteedt aan wat de vrijwillige medewerkers drijft en hoe hij/zij zich zou willen ontwikkelen.
De mate waarop iemand zich inzet blijft altijd bij de vrijwillige medewerker liggen.
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IV.

Belonen

Aan de hand van onderstaand model, afkomstig uit de theorie, hebben we onze wijze van belonen
vastgesteld.

Beloning

Waarderen

Erkenning

Herkenning

Dit model laat zien wat de samenhang is tussen herkennen, erkennen, waarderen en belonen van
vrijwilligers.
a. Herkennen
Wij moeten weten welke "offers" de vrijwillige medewerkers brengen om bij ons aan de slag te
gaan. Maar herkennen betekent ook dat de vrijwillige medewerkers zich herkennen in wat de
Organisatie doet en welke bijdrage zij daaraan leveren.
b. Erkennen
De Organisatie laat aan de vrijwillige medewerkers weten dat ze belangrijk zijn voor de
organisatie en dat ze bijdragen aan de doelstelling. Vrijwillige medewerkers krijgen de ruimte
in de organisatie, hun inbreng wordt serieus genomen en er is duidelijkheid over rechten,
plichten en positie.
c. Waarderen
Voor veel vrijwillige medewerkers gaat het om de beloning van het vrijwilligerswerk zelf. Wel
stellen zij het op prijs dat anderen daar ook de waarde van inzien en dat laten blijken op een
manier die past bij de vrijwillige medewerkers en de organisatiecultuur. Een andere
motiverende randvoorwaarde voor vrijwillige medewerkers is het vergoeden van de onkosten:
het vrijwilligerswerk mag geen extra kosten met zich meebrengen. Erkenning gaat over in
waardering zodra de erkenning wordt geuit.
d. Belonen
Waarderen gaat over in belonen zodra het vergezeld gaat van een stoffelijk bewijs van
waardering, in de vorm van een kerstpakker of cadeaubon maar ook symbolisch in de vorm
van een certificaat of getuigschrift.
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De kern van dit model is dat het fundament van een goed vrijwilligersbeleid gevormd wordt
door herkenning en erkenning. Pas als dat stevig verankerd is, zullen waarderen en belonen
ook op de juiste wijze uitgedragen kunnen worden.

klm
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Belonen
Herkennen
Dit zit in het tonen van interesse in de vrijwillige medewerkers en weten wat hij komt halen en
komt brengen als vrijwillige medewerker. Dit moet niet alleen door de coördinator gebeuren,
de hele organisatie moet er bij FAMEUS van doordrongen zijn dat de vrijwillige medewerkers
een inspanning leveren die herkend moet worden. Dit uit zich vooral in aandacht en
belangstelling van alle medewerkers voor elkaar.
Erkennen
Wij vinden het belangrijk dat we bij FAMEUS persoonlijke aandacht geven. Open
communicatie staat hoog in het vaandel. Dit is momenteel ook onderdeel van de cultuur van
de organisatie. We blijven gespitst op dit onderwerp. Signalen van ontevredenheid zullen snel
opgepakt worden. In eerste instantie is de vrijwilligerscoördinator hiervoor verantwoordelijk.
Bij teamvergaderingen, team coaching en jaargesprekken moet het duidelijk zijn dat we de
vrijwillige medewerkers voor vol aanzien.
Waarderen
Waarderen doen we door middel van het uiten van onze waardering voor iemands werk. Dit
doen we individueel door middel van deskundigheidsbevordering en jaargesprekken of via
groepsinterventies als de teamvergadering en team coaching. Ook de vrijwilligersvergoeding
valt onder waarderen.
Belonen
Belonen doen we door middel van de vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1500 per jaar (op
basis van 16 uur per week), de kerstgratificatie, het jaarlijkse teamuitje aan het einde van de
zomer. Maar ook certificaten en recht op het gratis volgen van cursussen zoals "de
verdieping".
Tot slot
Onze kernwaarden herstel, ontwikkeling en ontplooiing staan centraal bij dit onderwerp. We
bieden maatwerk ten aanzien van elke vrijwillige medewerker. Scholing zou hiervan een
onderdeel kunnen zijn. De professionalisering van onze organisatie is sterk toegenomen. Dit
roept vragen, wensen, uitdagingen en soms ook weerstand op. We blijven goed nadenken over
het waarderen en belonen. In ieder geval zorgen we dat de herkenning en erkenning van de
vrijwillige medewerker in orde is.

V.

Beëindigen
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In de literatuur vinden we enkele praktische zaken die ertoe doen ten aanzien van afscheid nemen
van vrijwillige medewerkers. We nemen deze bijna in zijn geheel over.
Naast dat er vrijwillige medewerkers binnenkomen, vertrekken er ook vrijwillige medewerkers. Het
vertrek kan meerdere redenen hebben. De vrijwillige medewerker kiest er zelf voor om op te
stappen of de organisatie kiest ervoor om het vrijwilligerscontract op te zeggen. In beide gevallen
wordt er een exitgesprek gehouden.
In een exitgesprek kijk je samen met de vrijwillige medewerkers terug en vooruit. Daar mee laat je
zien dat je de vrijwillige medewerker serieus neemt en dat je bij hem betrokken blijft. Zo biedt het
exitgesprek de laatste kans om waardering te uiten voor wat hij heeft gedaan.
Je kunt tijden het exitgesprek vragen stellen, afhankelijk van de reden van beëindiging.

Vrijwillige medewerker kiest ervoor om contract te beëindigen
Aanleiding, ervaringen en lessen
•
Waarom wil/moet de vrijwillige medewerker stoppen?
•
Hoe wil de vrijwillige medewerker stoppen?
•
Wat laat deze achter en hoe worden de taken overgedragen?
•
Hoe kijkt hij terug op de eigen inzet, het werk, de begeleiding en de organisatie?
•
Wat loopt er goed en waar is verbetering mogelijk?
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Verder helpen
•
Wat kan de organisatie nog voor de vrijwillige medewerker doen?
•
Kan FAMEUS een rol spelen bij het vinden van nieuwe vrijwilligerswerk?
•
Is er behoefte aan een referentie en/of een getuigschrift?
Betrokken houden
•
Wil men op de hoogte gehouden worden van het wel en wee van de organisatie?
•
Wil men op een andere manier betrokken blijven (ambassadeurschap)?
•
Kan de vrijwilliger na verloop van tijd terugkomen als hij dat wil?
De Organisatie kiest ervoor om contract te beëindigen
Het kan zijn dat de organisatie afscheid gaat nemen van een vrijwillige medewerker zonder dat
dat zijn keuze is. De redenen hiervoor kunnen zijn;
• Niet functioneren
Soms kan leeftijd of ziekte een reden zijn.
Bij oncollegiaal of slecht werk, nadat er meerdere persoonlijke gesprekken zijn geweest om dit
te verbeteren maar er geen verbetering is waar te nemen.
Als blijkt dat de wensen en verwachtingen te veel uiteenlopen en de vrijwillige medewerker
daar zelf geen consequenties uit trekt.
•
Ontslaan
Een vrijwillige medewerker is geen werknemer en heeft daarom niet dezelfde juridische status.
Een vrijwillige medewerker heeft dan ook geen bescherming tegen ontslag. Dat neemt niet
weg dat we hier heel zorgvuldig mee moet omgaan. Dringende reden voor ontslag zijn fraude,
diefstal, seksuele intimidatie en het openbaar maken van bedrijfsgeheimen.
•
Wat als vrijwillige medewerkers niet weg willen?
De Organisatie kan vinden dat het tijd is om van een vrijwillige medewerker afscheid te nemen.
Dit kan by. een vastgeroeste vrijwillige medewerker zijn die niet meegroeit in de richting
waarin de organisatie zich ontwikkelt. Vaak gaat het om een vrijwillige medewerkers die niet
meer naar wens functioneert maar dat wel lang hebben gedaan.
Wat men nog haalt uit het vrijwilligerswerk is de vaste plek, de reguliere werkzaamheden, de
structuur, een groep vrienden en aanzien of zinvolle dagbesteding.
Het is belangrijk om in het exitgesprek het niet weg willen gaan niet te zien als onwil, maar als
een vorm van onvermogen. Er is geen sprake meer van groei of ontwikkeling en het huidige
werk is hierdoor niet meer geschikt. Bekijk samen of er alternatieven binnen of buiten de
organisatie zijn en biedt ondersteuning voor die stap.
•
Afscheidsangst vanuit de organisatie zelf
Soms zit een vrijwillige medewerker al erg lang bij dezelfde organisatie dat men bang is dat er
geen opvolger te vinden is voor deze plaats. Het advies aan de organisatie is om toch
afscheid te nemen en je te laten verassen door de alternatieven die er gaan komen om dit gat
op te vullen.

Beëindigen
Bij binnenkomst spreken we al duidelijk af met de vrijwillige medewerker dat FAMEUS
een tijdelijke vrijwilligersplek biedt en dat deze gericht is op je herstel, ontwikkeling, en
ontplooiing. We hebben het in principe over een maximale periode van 3 jaar. De
plaatsen die door vrijwillige medewerkers bezet worden in de Organisatie zijn plaatsen
waar actief ingezet wordt op de eigen ontwikkeling en we sturen hier actief op. Veel
vrijwillige medewerkers geven aan FAMEUS als een warm nest te zien. Dit is een
kracht en een kwetsbaarheid van de Organisatie omdat men het moeilijk vindt om dit
los te laten na 3 jaar. Het onthechten en de volgende stap zetten is binnen het
vrijwilligersbeleid een belangrijk aandachtspunt. We denken met de vrijwillige
medewerkers na over hoe we deze stap kunnen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door
structureel hier gesprekken over te voeren, ambities te inventariseren middels
workshops en dan samen bekijken hoe de stap naar het Volgende station gezet kan
worden en wat daarvoor nodig is.
Als het beëindigen aan de orde is houden we altijd een exitgesprek. Dit wordt in
principe gehouden door de vrijwilligerscoördinator en de vrijwillige medewerker. In dit
gesprek komen de punten aan de orde zoals die hierboven vanuit de literatuur
beschreven staan.
Wordt er door de vrijwilligerscoördinator voorzien dat dit een lastig gesprek wordt dan
sluit een kernteamlid of manager bij het gesprek aan.
Binnen FAMEUS vinden we het belangrijk stil te staan bij het moment van vertrek, dit
markeren we met een "afscheidsritueel" in afstemming met degene die afscheid
neemt. Dit kan bijvoorbeeld koffie met een taart en een bloemetje. Een klein woordje
van dank vanuit de organisatie en een persoonlijke noot van de andere vrijwillige
medewerkers en een getuigschirft.
Geen afscheid nemen is in principe geen optie ondanks dat we ons realiseren dat
afscheid nemen voor veel mensen moeilijk is. Hulp en ondersteuning wordt daarbij
geboden daar we het belangrijk vinden dat mensen goed weg gaan.
Voor het "afscheidsritueel" is een klein budgetje beschikbaar zodat er een persoonlijke
tint aan gegeven kan worden.
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