
Inzichten werksessies rollen  

medewerkers en vrijwilligers 

Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren 



Doel van de sessies 

Het optimaliseren van de samenwerking tussen 
vaste medewerkers en vrijwilligers. Hoe kijken 
vaste medewerkers tegen de rol van vrijwilligers 
aan en hoe kunnen vaste medewerkers vanuit 
hun eigen rol de vrijwilligers zo goed mogelijk 
faciliteren?  



Werksessie 1  

• Inspiratie: filmpjes 

• Beeld  van het ‘nieuwe type vrijwilliger’; kenmerken 

• Beeld over het werken met vrijwilligers: wat is sterk, 
wat is moeilijk?  

• Thema’s die van belang zijn voor een succesvolle 
samenwerking 



Inspiratie  

• Jan Rotmans: Kantelen betekent uit het oude systeem stappen 

• Filmpje Jan Rotmans – De wereld in transitie 

• https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI  

• Winnaar vrijwilligersprijs – bedrijf Mondial Movers: 

• https://www.youtube.com/watch?v=7LV2EAHd0QE  

• Vrijwilligerswerk in de zorg – samenwerking medewerker en 

vrijwilliger : 

• http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vrijwilligerswerk-Goed-

samenwerken.html  

• Politievrijwilligers – het werk en verantwoordelijkheden: 

• https://www.youtube.com/watch?v=fD-yX78mtBU  
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Kenmerken ‘nieuw type vrijwilliger’  
Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel 

• Het nieuwe type vrijwilliger is vaak jonger en hoger opgeleid. 

• Verbindt zich voor een kortstondige periode/op projectbasis aan 

de bibliotheek. 

• Kiest voor vrijwilligerswerk dat aansluit bij de eigen ontwikkeling. 

Kijkt kritisch: past het bij mij?  

• Wil ook binnen het vrijwilligerswerk vooruit, wilt leren en 

ontwikkelen. 

• Het verloop is hoger, de continuïteit moeilijker te waarborgen. 

 



Kenmerken ‘nieuw type vrijwilliger’ 
Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel  

• Heeft in sommige gevallen op dit moment geen betaalde baan en 

wilt het ‘gat’ in zijn cv opvullen middels vrijwilligerswerk. 

• Vanuit de participatiewet komen daar ook mensen met een 

beperking bij. 

• Kan zelfstandig meer verantwoordelijkheden aan en heeft meer 

eigen inbreng. 

• Fungeert ook als het gezicht naar buiten. 

• Met het nieuwe type vrijwilliger wordt op een meer gelijkwaardig 

niveau samengewerkt, hij kan een ruimer takenpakket aan en 

heeft ook contact met klanten.  

 



Werken met vrijwilligers; wat is sterk? 
Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel  

• Vrijwilligers nemen nieuwe kennis en inzichten met zich mee, 

specifieke kennis en aanvullende kwaliteiten. Zij zijn een 

versterking / aanvulling voor vaste medewerkers. 

• Vrijwilligers maken het delegeren van taken door vaste 

medewerkers mogelijk, er is meer mogelijk en er is minder 

werkdruk. 

• Vrijwilligers versterken de lokale verankering van de bibliotheek, 

versterken de bibliotheek lokaal. 

• Vrijwilligers bieden de bibliotheek een kans om het 

bibliotheekwerk te laten voortbestaan. 

 



Werken met vrijwilligers; wat is sterk? 

 Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel  

• Vrijwilligers maken een bewuste keuze om bij de bibliotheek te 

komen werken, het zijn gemotiveerde mensen. 

• Vrijwilligers geven energie. 

 



Werken met vrijwilligers; wat is moeilijk?  
Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel  

• Onduidelijkheid in het takenpakket; wat mogen vrijwilligers 

wel/niet doen? Baken je taken af of juist niet? En hoe stuur je op 

taken? 

• Er is minder continuïteit, een hoger verloop onder vrijwilligers. 

• Er is sprake van een andere soort van binding dan bij 

medewerkers, vrijwilligers gaan bijvoorbeeld makkelijker voor een 

langere periode aaneengesloten op vakantie.  

• Onduidelijkheid in de rol van de medewerker;  waar mag een 

medewerker een vrijwilliger wel/niet op aanspreken?  En is het 

aan de medewerker om de vrijwilliger ergens op aan te spreken? 



Werken met vrijwilligers; wat is moeilijk?  
Volgens medewerkers Bibliotheek Lek & IJssel  

• Communicatie; informatie-uitwisseling, onderlinge afstemming, 

het trekken van één lijn door de vaste medewerkers in het 

benaderen van vrijwilligers.  

• Onzekerheid, is het werken met vrijwilligers een verkapte vorm 

van bezuiniging?  

• Het goed inwerken van vrijwilligers kost tijd en energie. 

• Wat doe je met een disfunctionerende vrijwilliger / hoe geef je in 

dit geval feedback? 

• Een vrijwilliger heeft meer aandacht nodig, zowel inhoudelijk als 

persoonlijk.  

• Hoe kun je aanwezige talenten bij vrijwilligers inzichtelijk maken? 

Hoe kun je vrijwilligers optimaal inzetten?  

 

 



Thema’s samenwerking 
De volgende thema’s zijn van belang in de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers, 

volgens de medewerker van Bibliotheek Lek & IJssel 

1. Informatie-uitwisseling  

2. Feedback geven 

3. Kennismaken 

4. Verantwoordelijkheden 

5. Opleiden 

6. Inwerken 

 

 



Werksessie 2  

• Vertalen van thema’s naar TOPs  (wat gaat er goed?) en 

TIPs (wat kan er beter?) 

• Hoe kunnen we van TIPs TOPs maken? 

• Welke rol heb jij daar als medewerker zelf in? 

• Wat heb je daarvoor nodig van de organisatie? 

• Welke afspraken kunnen we maken?  

 

 

 



Tips & tops informatie-uitwisseling 

TOP TIP 

Koffie-uurtje met vrijwilligers.  Meer tijd voor overdracht, mondeling of 
anders.  

Samen met de gastvrouwen ergens aan 
werken.  

Bij het aannemen van gastvrouwen 
aandacht voor de kwaliteiten en vooral 
sociale vaardigheden, plus de fysieke 
situatie.  

  Leg een mapje op het bureau met 
mededelingen voor gastvrouwen/Creëer 
een platform voor informatiedeling, 
bijvoorbeeld teamsites.  



Tips en tops feedback geven 

TOP TIP 

Gebruik maken van eigen initiatief en 
kwaliteiten van de gastvrouw.  

Wie geeft er feedback? Is dat een 
nieuwe taak van de vaste medewerker? 
Maak onderling afspraken over wie 
oplost bij het signaleren van problemen.  

  Geef vrijwilligers veel positieve 
feedback.  

  Heb tijd en aandacht voor elkaar.  



Tips en tops kennismaken 

TOP TIP 

Er hangt een grote foto van alle 
gastvrouwen op het prikbord met daarbij 
naam en dagdelen waarop ze werken 
(één vd vestigingen) 

Mentor aanwijzen voor de eerste 
periode (per dagdeel). 

  Blog met presentatie van nieuwe 
vrijwilligers, waarin ze zich voor kunnen 
stellen.  

  Smoelenboek per vestiging.  

  In de vorm van een spel de bibliotheek 
leren kennen (bijvoorbeeld 
plattegrondspel). 



Tips en tops verantwoordelijkheden 

TOP TIP 

Over het algemeen zijn de gastvrouwen 
representatieve krachten.  

Er hoeft niet per definitie één lijn 
getrokken te worden die voor elke 
vrijwilliger geldt, als er maar een 
duidelijke basis / richtlijn is van wat 
vaste medewerkers van vrijwilligers 
mogen verwachten.  

Werken met de reserveerlijsten. Feedback geven hoort bij de 
verantwoordelijkheid van vaste 
medewerkers.  

  Als er twijfel / gebrek aan kennis is bij de 
vrijwilliger, schakel dan een collega 
(vaste medewerker) in.  



Tips en tops opleiden 

TOP TIP 

  Stel een opleidingsplan voor vrijwilligers 
op, met daarin aandacht voor 
klantgerichtheid, displayen, kennis van 
collectie en activiteiten van de 
bibliotheek etc 

  Als een vrijwilliger iets zelfstandig heeft 
afgehandeld, even terugkoppeling naar 
vaste medewerker.  



Tips en tops inwerken 

TOP TIP 

Wijs per vrijwilliger een ‘maatje’ aan, koppel 
dat aan het rooster en laat samenwerken.  

Leg uit wat de achtergrond van de 
taakverdeling is, waarom wie wat doet.  

  Tijd nemen om gastvrouw stap voor stap in te 
werken.  
Inwerkperiode minimaal 3 maanden en 2 x per 
week.  

  Vrijwilligers inzicht geven in de mogelijkheden 
van de bibliotheek, bijvoorbeeld e-books, 
tabletcafés, muziekweb enz.  

  Leg niet alles in één keer uit, maar verspreid 
het over kleine blokjes.  



Afspraken en rol van de medewerker 
De volgende afspraken zijn gemaakt met de medewerkers van Bibliotheek Lek & IJssel – ter 

optimalisatie van de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers 

• Elke dienst start de vaste medewerker met een ‘aftrapgesprek’ met de vrijwilliger. Dit 

mag een kort gesprek zijn, waarin de belangrijkste zaken voor die dienst besproken 

worden.  

• Daar waar nodig legt de vaste medewerker een schrift aan voor de overdracht naar 

de vrijwilligers. Dit kan ook een postbakje zijn met belangrijke informatie voor de 

vrijwilligers.  

• Vaste medewerkers benoemen met enige regelmaat bij vrijwilligers dat zij vragen 

mogen stellen als daar behoefte aan is.  

• Vaste medewerkers betrekken vrijwilligers bij het uitvoeren van hun 

werkzaamheden, mits dat van belang is voor de vrijwilliger, zodat de vrijwilliger de 

gelegenheid krijgt om ‘on the job’ te leren.  

 

Benodigd vanuit de organisatie is inzicht in het minimum en maximum takenpakket van 

de vrijwilliger.  

 

 



Afspraken en rol van de medewerker  

• Als vaste medewerkers zaken signaleren bij het uitvoeren van werkzaamheden door 

vrijwilligers, waar extra scholingsinspanningen voor gedaan moeten worden  waar zij  

zelf geen tijd voor hebben, koppelen zij deze scholingsbehoefte terug aan de 

vestigingscoördinator. De vestigingscoördinator bekijkt of de benodigde scholing 

organisatiebreed georganiseerd kan worden.  

 

• Als daar behoefte aan is, maken vaste medewerkers zelf in het teamoverleg 

bespreekbaar welke taken zij wel of niet door vrijwilligers laten oppakken. 

Uitgangspunt is de basis takenlijst die door de organisatie is opgesteld, per vestiging 

is maatwerk mogelijk. 

 

Benodigd vanuit de organisatie is inzicht in het minimum en maximum takenpakket van 

de vrijwilliger.  

 

 



Afspraken en rol van de medewerker  
• Vaste medewerkers geven sturing aan vrijwilligers op de werkvloer. De wijze waarop 

dit georganiseerd wordt, bespreken de vaste medewerkers in het werkoverleg. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan een maatje voor de vrijwilliger. Wie dat maatje is, hoe 

lang een maatje gekoppeld is aan een vrijwilliger en wat van een maatje verwacht 

mag worden, bespreken de teams zelf. In dit kader stellen vaste medewerkers 

regelmatig vragen aan vrijwilligers, zoals ‘wist je dat….?’.  

 

Benodigd vanuit de organisatie is inzicht in het minimum en maximum takenpakket van 

de vrijwilliger.  

 

• Indien nodig, geven vaste medewerkers feedback aan de vrijwilligers. Bij voorkeur 

gebeurt dit buiten het zicht en gehoor van de klant.  

 

Benodigd vanuit de organisatie: voor sommigen een feedbacktraining, maar ook steun 

vanuit de leidinggevende door het bespreken van tips en adviezen voor het geven van 

feedback, evenals steun vanuit collega’s die feedback geven als minder lastig ervaren.  

 



Afspraken en rol van de medewerker  

• Indien vaste medewerkers behoefte hebben aan extra informatie rondom de inzet 

van vrijwilligers, maken zij dit bespreekbaar bij de vestigingscoördinator. Ook 

agenderen vaste medewerkers zelf eventuele bespreekpunten voor het 

teamoverleg.  

• Vaste medewerkers maken binnen een team en met de vestigingscoördinator 

afspraken over de communicatie in het geval van ziekte van een vrijwilliger en 

eventuele vervanging. Als uitgangspunt dienen de richtlijnen die de organisatie heeft 

afgegeven voor vervanging.  

 

Benodigd vanuit de organisatie is een actuele lijst met namen en telefoonnummers van 

gastvrouwen die gebeld kunnen worden voor vervanging.  

 

 



Afspraken en rol van de medewerker  

• De vestigingscoördinator zorgt voor een format waarmee nieuwe 

vrijwilligers zich voor kunnen stellen via intranet.  

 

• Ideeën voor een opleidingsplan voor vrijwilligers worden door vaste 

medewerkers doorgegeven aan de manager frontoffice. Bijvoorbeeld 

‘leren van elkaar voor vrijwilligers’, ‘klantbenadering’, ‘wat vinden wij 

belangrijk?’ en ‘hoe wil de bibliotheek overkomen?’.  

 

 



Hoe nu verder? 

 

• Evalueer met de vrijwilligers aan de hand van dezelfde thema’s. 

 

• Zet de gemaakte afspraken op de agenda van het teamoverleg.  


