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Het kennismakingsgesprek 
 
Het kennismakingsgesprek is hét moment waarop de organisatie en de potentiële vrijwilliger elkaar 
beter leren kennen. Ga op zoek naar de échte passie van de vrijwilliger.  
 
Laat de vrijwilliger zoveel mogelijk zelf aan het woord en hou de 80/20 regel aan: de vrijwilliger praat 
80% van de tijd, jij 20%.  
 
Onderstaand vind je allerlei mogelijke vragen en gespreksonderwerpen.  Dit is een richtlijn.  
Maak voor het gesprek een selectie uit de vragen/onderwerpen want anders duurt het gesprek veel 
te lang! 
 
 

Doel van het gesprek 
 
Vertel (vooraf) het doel van het gesprek zodat de vrijwilliger weet wat hij/zij kan verwachten. 
Bijvoorbeeld: We hebben dit gesprek om elkaar beter te leren kennen. Geef ook de tijdsduur en de 
onderwerpen en het verloop van het gesprek aan. 
 
 

Algemene informatie over jouw organisatie 
 
Vertel iets over jouw organisatie. Bedenk dat het voor jou ‘gesneden koek’ is, maar de vrijwilliger 
hoort dit voor het eerst. Maar je verhaal persoonlijk.  

 Korte geschiedenis, wat is de aanleiding om met jouw organisatie te starten? 

 Waar ben je trots op? 

 Waarom doen jullie wat je doet? 

 Doelgroep: voor wie of wat zet jij je in? 

 Welk activiteiten doen jullie? 

 Wat is de werkwijze? 

 Aantal beroepskrachten en vrijwilligers 

 Afdeling waar de vrijwilliger komt te werken 

 Jullie visie op het werken met vrijwilligers 
 
 

Motivatie van de vrijwilliger 
 
Ga op zoek naar de motivatie van de vrijwilliger en vind datgene waarop jullie een match hebben.  

 Hoe ben je met onze organisatie in contact gekomen? 

 Waarom wil je vrijwilligerswerk doen? 

 Waarom bij onze organisatie? Wat is de verwantschap met onze organisatie? 

 Waar loop je warm voor?  

 Wat wil je veranderen, verbeteren? 

 Waarover wil je zelf zeggenschap/invloed op hebben? 

 Met wie en voor wie wil je iets voor elkaar krijgen? 

 Waar ben je goed in? Wat zijn jouw talenten? 

 Welke doelen heb je mbt vrijwilligerswerk? 

 Wat zijn je verwachtingen tav vrijwilligerswerk in deze functie 
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Competenties en vaardigheden 
 
Let niet alleen op de inhoudelijke antwoorden van onderstaande punten, maar ook op andere 
competentie: kijkt iemand je aan tijdens het gesprek, is de vrijwilliger enthousiast of verlegen?  
 

 Het je ervaring met dit soort werk / vrijwilligerswerk? 

 Wat is je werkervaring? 

 Wat zijn je opleidingen? 

 Wat wil je leren, ontwikkelen of in groeien? Hoe kunnen wij jou daarbij helpen? 

 Welke wensen heb jij qua begeleiding tijdens je werk? 

 Ben je bekend / heb je ervaring met de doelgroep/deelnemers? 
 
 

Inhoud van de functie 
 

 Om welke taken gaat het? 

 Welke taken spreken het meest aan? Welke het minst? 

 Hoe is de verhouding en samenwerking met beroepskrachten en met andere vrijwilligers? 

 Hoe is de relatie met de doelgroep / deelnemers. 

 Bespreek deelname aan overlegsituaties (frequentie en rol). 

 Wat zijn de valkuilen van de functie? Let op valkuilen zijn persoonlijk en dus niet voor iedereen 
hetzelfde! 

 Indien van toepassing: sociale veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat de vrijwilliger veilig is bij de cliënt 
en andersom? 

 Inwerken. 

 Passen niet alle taken bij de vrijwilliger? Kijk of je wat deze kan opsplitsen óf de vrijwilliger wil je 
juist leren. 

 Wat voeg je toe in de functie?  
 
 

Beschikbaarheid 
 

 Te besteden tijd per dag / week / maand. 

 Hoe wil jij je inzetten? Structureel, flexibel / op afroep?  

 Met ingang vanaf wanneer ben je beschikbaar? 
 
 

Formele zaken 
 
Vertel wat de vrijwilliger kan verwachten met betrekking tot de volgende zaken: 

 Vrijwilligersovereenkomst ja/nee. 

 Proeftijd: tijdsduur en wederzijdse evaluatie. 

 VOG. 

 Verzekeringen. 

 Vergoedingen, kortingen, faciliteiten. 

 Wederzijdse voortgangsgesprekken. 

 Aanpassingen i.v.m. chronische ziekte of handicap? 

 Mogelijkheden voor vervoer van en naar werkplek bij lichamelijke beperkingen. 

 Overige zaken als inspraakmogelijkheden en waar kan iemand terecht met vragen, opmerkingen 
en klachten. 
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Vragen 
 

 Zijn er nog punten die nog niet aan orde zijn geweest , maar welk belangrijk zijn voor het 
uitvoeren van het werk? 

 Heb je nog vragen over het werk of over onze organisatie? 
 
 

Afspraken 
 
Benoem duidelijk hoe de procedure verder gaat. 

 Bedenktijd 

 Vervolggesprek 

 Proeftijd 

 Contract 

 1e werkmoment als vrijwilliger 
 

 

Do’s en dont’s 
 

 Twijfel je? Maak bespreekbaar waaraan je twijfelt. Je kunt bijvoorbeeld een proefperiode van 
een maand afspreken, een collega bij de procedure betrekken of een tweede gesprek plannen. 
Ga je toch met deze vrijwilliger in zee? Stem dan de verwachtingen goed af en maak afspraken 
over een evaluatiemoment aan het einde van de proefperiode. 
 

 Vraag altijd naar voorbeelden van situaties die mensen echt hebben meegemaakt. Vraag niet 
naar hypothetische situaties (wat zou je doen als….). Mensen geven dan vaak een gewenst en 
niet een realistisch antwoord. 
 

 Past de vrijwilliger helemaal niet bij jouw organisatie? Dan is het beter om direct eerlijk te zeggen 
waarom het niet past. Zo voorkom je teleurstellingen. Verwijs de vrijwilliger door naar 
LVvoorElkaar en onze vacaturebank. Wij helpen hem of haar graag op weg naar de juiste 
vrijwilligersplek 
 

 

Succes!  
 
Heb je vragen? We helpen je graag! 
info@lvvoorelkaar -  070 - 3370377 (ma t/m don) 

mailto:info@vrijwilligerspunt.nl

