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Incompany Training 
Op maat begeleiden 
van vrijwilligers
Hoe kan ik vrijwilliger het beste motiveren? Hoe ga ik om met 
eigenwijze vrijwilligers? Hoe zorg ik ervoor dat mijn vrijwilligers in 
hun kracht komen te staan?

In zorg en welzijn wordt steeds meer gewerkt met vrijwilligers. Door 
deze ontwikkeling verschuift de rol van veel beroepskrachten. Hun 
taak wordt minder uitvoerend en richt zich meer op het motiveren en 
faciliteren van vrijwilligers. 

Daar hoort een begeleidingsstijl bij die uitgaat van gelijkwaardigheid 
en die de vrijwilliger ondersteunt. Zo bereikt de professional dat 
vrijwilligers betrokken zijn bij je organisatie en dat zij bevlogen hun 
taak uitvoeren. Bij vrijwilligers draait tenslotte alles om intrinsieke 
motivatie. Maar ondanks alle kennis is het begeleiden van 
vrijwilligers soms lastig; wat bij de een werkt, werkt namelijk niet 
altijd ook bij de ander. Begeleiden van vrijwilligers is maatwerk. 

De training Op maat begeleiden van vrijwilligers voert deelnemers 
langs de achtergronden van coachend leidinggeven en motiveren. 
Deelnemers vergroten op een praktische manier hun kennis en 
vaardigheden in leidinggeven. In de training werk ik met het model 
van Situationeel Leidinggeven. Dit model kent vier stijlen van 
begeleiden. Deelnemers leren welke stijl het beste past bij de 
competenties ( kunnen ) en de motivatie (willen) van de vrijwilliger. In 
praktische werkgerelateerde opdrachten wordt geoefend om de 
verschillende stijlen toe te passen.

In één dag:

• maken deelnemers kennis met het model van Situationeel  
  Leidinggeven 
• gaan deelnemers in praktijksituaties en bij voorkeur aan de   
 hand van eigen casuïstiek actief oefenen met de vier    
 begeleidingsstijlen van situationeel leidinggeven en ervaren   
 welke stijl hen het beste ligt
• ontvangen deelnemers feedback, handvatten en tips die   
 helpen om voor elke vrijwilliger de juiste manier van    
 begeleiding in te zetten. 

Beknopte theorie wordt afgewisseld met veel oefenen. Luchtige 
energizers tussendoor zorgen voor energie en plezier. 
 

Training With a Twist

AANTAL DEELNEMERS
6-12 personen

DATUM EN TIJD
Trainingsdata worden in 
overleg met de 
opdrachtgever bepaald.
Trainingstijden zijn 
10-17 uur

BELANGRIJK
Bij deze incompany 
training hoort een 
trainingsmap en een 
schriftelijke (digitale) 
intake met de 
deelnemers. 



Resultaat
Na deze training zijn begeleiders van vrijwilligers in staat 
kwaliteiten en motivatie van de vrijwilliger optimaal te 
benutten. Zo hoeven zij minder brandjes te blussen en 
kunnen vrijwilligers taken gemotiveerd en zonder veel 
steun en instructie uit voeren. 

Dit zeiden eerdere deelnemers na het volgen van 
deze training
'Ik weet nu beter hoe ik mijn begeleiding af kan stemmen 
op verschillende vrijwilligers. De training heeft me heldere 
handvatten geven.' 

'Het oefenen met praktijksituaties gaf me veel nieuwe 
inzichten.'

'De training heeft ervoor gezorgd dat ik meer stil zal staan 
bij de 4 stijlen die je kunt inzetten bij het werken met 
vrijwilligers. Ik zal bewuster keuzes maken welke stijl past 
bij welke vrijwilliger. Mijn verwachting is dat het werken 
met vrijwilligers hierdoor voor beide partijen nog succes-
voller kan gaan worden.'

'Fijn dat er in de training veel ruimte voor uitwisseling en 
leren van praktijkvoorbeelden was.' 

'Het model is goed toepasbaar in mijn werk. Ik werk nog 
niet veel met vrijwilligers, maar kan het model ook in 
andere situaties goed gebruiken. 1 model / 4 stijlen, een 
dag de tijd om in te trainen op een actieve manier, waar-
door het goed beklijft. Leuke training! Bedankt.'

De training werd door deelnemers van verschillende  
organisaties met gemiddeld een 8 beoordeeld! 

Bent u geïnteresseerd in 
deze training? Neem dan  
contact met me op voor 
meer informatie en een 
prijsopgave. Mail mij:
britta@trainingwithatwist.nl
of bel mij op: 
06-11053926. 

Hartelijke groet,

Britta Lassen. 
Training with a Twist 


