
	 	 	

	 	 	

 

 
 
 

Training 
Op maat begeleiden van vrijwilligers 

 
Leer de 4 basisstijlen van begeleiden toepassen in de praktijk 

 
 
Wordt er in jouw organisatie ook steeds meer samengewerkt met vrijwilligers? 
Dan herken je je waarschijnlijk in een van deze vragen: 
  

• Ik wil met vrijwilligers samenwerken in een prettige sfeer maar niet te 
amicaal met sommigen zijn. Hoe hou ik een goede balans tussen 
informeel en formeel contact? 

 
• Ik wil vrijwilligers vanuit gelijkwaardigheid begeleiden maar wil ook dat 

ze afspraken nagekomen. Hoe doe ik dat? 
 

• Ik wil graag zonder te streng te zijn aan vrijwilligers duidelijk maken 
wat van ze verwacht wordt en vind dat lastig in situaties waarin 
vrijwilligers andere ideeën, normen of waarden hanteren. Hoe pak ik 
dat aan?  

 
• Ik wil vrijwilligers motiveren en ondersteunen om te groeien, hoe kan 

ik ze daarin op een goede manier begeleiden?  
 

• Ik wil graag taken delegeren maar weet ook dat ik 
eindverantwoordelijk ben. Hoe spreek ik dat het beste af met een 
vrijwilliger?  

	
Wat leer je in de training? 
Bij vrijwilligers draait alles om intrinsieke motivatie. Als begeleider wil je daarop 
inspelen maar wat bij de een werkt, werkt niet altijd ook bij de ander. Kortom: 
het begeleiden van vrijwilligers is maatwerk. In de training Op maat 
begeleiden van vrijwilligers leer je hoe je jouw begeleiding af kunt stemmen 
op wat een vrijwilliger wil en kan. Tijdens de training duik je in de basis van 
coachend leidinggeven en motiveren. We werken met een model gebaseerd op 
vier basisstijlen van begeleiden. Je leert welke stijl het beste past bij de 
competenties (het kunnen) en de motivatie (het willen) van elke vrijwilliger. In 
praktische werkgerelateerde opdrachten oefen je om de verschillende stijlen toe 
te passen. Daarbij is er ruimte om een eigen casus in te brengen.  



	 	 	

	 	 	

 
Programma 
 
In de ochtend  
 

• …maak je kennis met de vier stijlen,  
• …onderzoek je aan de hand van verschillende praktijksituaties wanneer je 

welke stijl inzet en ervaar je welke stijl jou het beste ligt, 
• …leer je hoe je de competenties en motivatie van een vrijwilliger kunt 

inschatten (kunnen en willen). 
 
In de middag  
 

• …gaan we dieper in op elke stijl en oefen je actief aan de hand van 
checklijsten om de stijlen toe te passen. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met casuïstiek uit de groep.  

 
Tijdens de training ontvang je feedback, handvatten en tips die je helpen om 
voor elke vrijwilliger de juiste manier van begeleiding in te zetten. We wisselen 
beknopte theorie af met veel oefenen. Afwisselende werkvormen en energizers 
zorgen voor energie en plezier.  
 
Trainingsmap  
Aan het begin van de training ontvang je een map waarin alle stijlen uitgebreid 
worden beschreven.  
 
Intake vooraf 
De training wordt zoveel mogelijk afgestemd op jouw leerwensen en ervaring. 
Daarom word je gevraagd vooraf een digitale intake formulier in te vullen.  
  
Resultaat 
Na deze training ben je in staat de kwaliteiten en motivatie van de vrijwilliger 
optimaal te benutten. Je voelt je zekerder in de begeleiding en kunt vrijwilligers 
zodanig motiveren dat ze hun taken zelfstandig volgens afspraken kunnen 
uitvoeren. Zo hoeft jij minder brandjes te blussen en heb je je handen vrij voor 
andere zaken.  
 
Trainingstijden 
Deze training vindt plaats van 10-17 uur (inclusief lunchpauze).  
 
Trainer 
De training wordt gegeven door drs. Britta Lassen van Training with a Twist. 
Britta helpt mensen in organisaties vernieuwend te denken en samen te werken. 
Dat doet ze als trainer, procesbegeleider en teamcoach. Voor meer informatie 
www.trainingwithatwist.nl.  
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