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3. Gespreksmodel Op pad naar samenwerking 
 

Een model over de optimalisatie van de samenwerking tussen 

medewerkers en vrijwilligers 

 

Dit gespreksmodel is een instrument om een groepsgesprek te voeren met medewerkers 

over aandachtpunten rond de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers. Aan de 

hand van de scan worden verschillende aspecten van de samenwerking besproken. De 

aspecten zijn geselecteerd op basis van groepssessies bij Bibliotheek Lek & IJssel. 

 

Het doel is om deze samenwerking te optimaliseren.  

 

Hoe kijken medewerkers tegen de rol van vrijwilligers aan en hoe kunnen zij vanuit hun 

eigen rol de vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen of faciliteren? 

 

 

Model ‘op pad naar samenwerking’ 
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Werkwijze 

Bespreek in groepen de verbeterpunten (tips en tops) met betrekking tot de onderwerpen in 

bovenstaand model.  

Je start plenair met algemene tips en tops met betrekking tot de samenwerking tussen 

medewerkers en vrijwilligers. Een tip is een verbeterpunt en een top is een punt wat goed 

loopt. De gespreksleider noteert de punten. Vervolgens wordt er per deelgroep van 

ongeveer 4 medewerkers ingezoomd op twee thema’s. Zij benoemen tips en tops op deze 

thema’s. Je kunt daarbij denken aan onderstaande issues per thema.  

Daarna vindt er een plenaire terugkoppeling plaats en worden de thema’s in de gehele 

groep besproken. De gespreksleider maakt hierbij aantekeningen en zorgt voor een 

overzicht van de tips en tops per thema.  

 

Mogelijke issues per thema 

 

Informatie uitwisselen 

- Huishoudelijke regels 

- Werkprocessen en –afspraken 

- Aanspreekpunt   

- Overdrachtsdocumenten  

 

Feedback geven  

- Waardering uiten / compliment geven 

- Verbeterpunten bespreken 

- Tijd nemen voor elkaar 

- Afspraken maken 

 

Taken verdelen  

- Inzicht hebben in wat vrijwilligers kunnen, mogen en willen  

- Inzicht hebben in wat vrijwilligers van vaste medewerkers mogen verwachten 

- Taken en taakinhoud bespreken en evalueren 

 

Inwerken  

- Introductieprogramma  

- De organisatie: wie zijn we, waar staan we voor, wat doen we? 

- Systemen/apparatuur 

- Catalogus 

- Indeling van de bibliotheek 

- Wat te doen bij …. (bijvoorbeeld ziekte)? 

- Begeleiding (nieuwe) vrijwilligers 

- Evalueren 
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Opleiden  

- Aanleren van basiskennis (wat staat waar, wat doe ik als er een klant binnenkomt?) 

- Aanleren van vaardigheden 

- Ontwikkeling competenties (bijvoorbeeld klantgerichtheid)  

 

Kennismaken 

- Kennismaken voordat de samenwerking begint 

- Belangstelling tonen voor elkaar (niet alleen kennismaken, maar elkaar ook leren 

kennen) 

- Tijd nemen voor elkaar 

 

 

Let bij de uitvoering op de volgende punten:  

 

 Laat de scan zowel door vaste medewerkers als door vrijwilligers 

uitvoeren om zo de behoeften van beide partijen inzichtelijk te 

maken.    

 Als er weerstand is tegen het werken met vrijwilligers, ga dan 

eerst in gesprek met de medewerkers om de weerstand te duiden 

en te bespreken. Vanuit weerstand nadenken over de 

optimalisering van de samenwerking, heeft weinig zin.  
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