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Waarom zou je?

• Een echt win-win! 
• Een sterkere ploeg waardoor je vlotter kunt werken aan 

je doelstelling 
• Vergroten potentieel door mensen te laten groeien 
• Vrijwilligers groeien 
• Vrijwilligers worden zich bewust van wat ze leren 
• Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd 
• Vrijwilligers motiveren door het in te zetten op hun 

talenten



Doelstellingen
• Marleen van OCMW Antwerpen: vluchtelingen sterker 

maken richting arbeidsmarkt 
• Kenneth van Davidsfonds: gemakkelijker trekkers en 

bestuursvrijwilligers vinden 
• Yasmina en Jan van Jes vzw: jongeren versterken 
• Yves van Dynamoproject (VSF): sportclubs draaiende 

houden 
• Myriam van OPZ Geel: psychiatrische patiënten 

bevorderen in hun herstel door in te zetten op 
reïntegratie



• Vrijwilligerswerk als middel of instrument om een andere 
doelstelling te bereiken: de tewerkstellingskansen 
vergroten van bepaalde doelgroepen 

• Kan botsen met de doelstellingen van de organisatie die 
elders liggen 

• Staat eigenheid vrijwilligerswerk in de weg

Instrumentalisering? 



Competenties = geheel van…

• Kennis = kennen 
• Wat ‘weet’ iemand? 
• Meest eenvoudig te ontwikkelen 

• Vaardigheden = kunnen 
• Omzetten van kennis in de praktijk 
• Verrichten bepaalde handelingen 
• Vaktechnische, soft skills en basisvaardigheden  

• Attitudes = willen 
• Normen, waarden, motivatie, persoonlijke drijfveren 
• Moeilijk ontwikkelbaar…



Talenten

• Is persoonlijk 
• Je doet het schijnbaar moeiteloos, je verliest de tijd uit 

het oog 
• Je krijgt er energie van 
• Je blinkt er in uit, wat je onderscheidt van anderen 
• Natuurlijke aanleg 
• Potentieel van mensen 

• Talent in actie = talent + gedrag + context



Talenten Competenties

Vertrek vanuit individu, waar blink 
jij in uit? 

Werkgerelateerd, wat heb je nodig 
voor een bepaalde taak? 

passie, interesse Doe je niet persé graag

Je wordt er mee geboren Je hebt het aangeleerd

Is altijd aanwezig Je moet dit onderhouden



• Zijn verschillend maar verzoenbaar: je kunt perfect 
aandacht hebben voor beiden 

• Maken deel uit van een waarderend vrijwilligersbeleid



Model Soft skills





Inleving 
Aandacht hebben voor gevoelens en behoeften van anderen en er gepast op reageren 

Groeipad 

Staat open voor gevoelens en behoeften van anderen 

 ●  Toont zich belangstellend, betrokken en empathisch  

 ●  Neemt anderen ernstig en laat hen in hun waarde (toont begrip en respect)  

 ●  Luistert actief (geeft anderen ruimte, laat hen uitspreken, toetst of hij/zij begrijpt wat ze willen zeggen, vat samen...)  

 ●  Leeft zich in de denk- en gevoelswereld van anderen in  

 ●  Houdt rekening met de omstandigheden waarin anderen zich bevinden 
  
Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen  

 ●  Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen  

 ●  Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen 
  
(vraagt door)  

 ●  Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen  

 ●  Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen  

 ●  Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen  

 ●  Bemerkt (onderhuidse) spanningen, weerstanden of conflictsituaties in een groep en maakt deze bespreekbaar 
  
Voetnoot  
Synoniemen: empathisch vermogen, sensitiviteit  



Samenwerken 
Samen met anderen en bijdragen aan een gezamenlijk resultaat 

Groeipad 

Informeert, overlegt en werkt mee 

 ●  Stemt zijn aanpak af op de behoeften van de groep  

 ●  Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening  

 ●  Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht  

 ●  Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen  

            ●  Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, ...) 
 

Stimuleert de samenwerking binnen zijn afdeling, werkgroepen of projectgroepen 

 ●  Laat het gemeenschappelijk belang primeren op het persoonlijk belang  

 ●  Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren  

 ●  Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen  

 ●  Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken  

 ●  Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft 
  
Voetnoot  
Behoort ook tot deze soft skill: overleggen  



• Model kan er voor zorgen dat we zelfde taal spreken bij 
VDAB (mijn loopbaan, vacatures) en vrijwilligerswerk 
(tools, vacatures) 

• Op de planning:  tools ontwikkelen om hiermee aan de 
slag te gaan in het vrijwilligerswerk



Aan de slag met 
competenties en talent



Nadenken

• Denk na waarom competenties en talenten van 
vrijwilligers zo belangrijk zijn voor jullie? 

• Krijgen ze een expliciete vermelding in jullie visie?
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Werven en selecteren

• Een goede vacature bestaat oa. uit concreet omschreven 
taken en gevraagde competenties 

• Wat moet die kandidaat kunnen en wat is het potentieel?  
• Je kunt beter inschatten of een kandidaat in aanmerking 

komt als je competenties goed omschrijft 
• Bevraag ook talenten en interesses!  
• Verkavel je vacature in deeltaken



Begeleiden

• Vrijwilligers kunnen heel wat bijleren in hun 
vrijwilligerswerk, meestal informeel 

• Hebben vaak wel nood aan een goede coaching en 
vorming 

• Beluister de vrijwilliger: wat heeft hij/zij nodig om zijn 
taken goed te doen



Motiveren en waarderen
• Dat je het gevoel hebt dat je iets 

kunt, is fundamenteel voor de 
motivatie (naast verbondenheid en 
autonomie) 

• Zet de vrijwilliger in op zijn/haar 
talent 

• Wijs de vrijwilliger op zijn/haar 
talenten en welke competenties ze 
hebben aangeleerd 

• Dat is de beste manier van 
waarderen: erkenning!



Uitwuiven

• Bedanken en waarderen 
• Wat als vrijwilliger niet (meer) voldoet aan de 

gevraagde competenties? 
• Geef je de vrijwilliger een attest mee van elders 

verworven competenties?
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Attesten?
• Interessante voorbeelden: oscar, ComPas 
• Sterke vorm van waardering en erkenning, helpt vrijwilliger 

in studie-/beroepskeuze, helpt tijdens solliciteren 
• Moeilijkheden:  

• Te uitgebreid? 
• Sectorspecifiek 
• Zeer intensief: begeleiding, validatie, lang traject 
• hoe zorg je dat iedereen zelfde standaarden gebruikt, 

nood aan onafhankelijke validatiecommissie?  
• Blijft het nog wel leuk?  

• Alternatief: referentie op cv, aanbeveling op linked in, mijn 
loopbaan



Tips

• Maak vacatures niet te hoogdrempelig, verkavel je 
vacatures 

• Voorzie voldoende begeleiding zodat potentieel kan 
groeien 

• Maak het niet te zwaar, ook qua opvolging van de 
vrijwilliger: vrijwilligerswerk moet leuk blijven, is geen 
school of betaald werk! 

• Maak het niet te formeel


