
 
EVEN WERBOEK 

“Een werkboek om organisatoren van Team
Building activiteiten voor personeel te helpen,

gebaseerd op vrijwilligerswerk"
 

Hoe de zaken meer EVEN maken
 
 



Europees netwerk voor vrijwilligerswerk van werknemers
(EVEN)
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Opgericht door het Centrum voor Europees Vrijwilligerswerk

(CEV) in 2013, stelt EVEN zich als doel om het aantal

werkgevers en organisaties die werken met vrijwilligers, en die

de capaciteit hebben en bereidheid tonen om vrijwilligerswerk

van goede kwaliteit te leveren, te laten toenemen en meer

zichtbaarheid te geven aan deze initiatieven.

Activiteiten, zowel online als onder vier ogen, geven

aangesloten leden de mogelijkheid om hun bekwaanheden en

kennis te vergroten omtrent Europees vrijwilligerswerk voor

werknemers. EVEN activiteiten geven hun leden ook de

opportuniteit om hun ervaringen te delen, en toegang te

hebben tot betrouwbare en bekwame partners voor

vrijwilligerswer

Verhogen van de capaciteit en bereidheid om vrijwilligerswerk van
goede kwaliteit af te leveren.
Verhogen van de bekwaamheden wat betreft vrijwilligerswerk
voor werknemers door deel te nemen aan opleidingen van EVEN.
Erkenning en geloofwaardigheid opbouwen voor het afleveren van
vrijwilligerswerk van goede kwaliteit.
Toegang hebben tot betrouwbare en bekwame partners voor
vrijwilligerswerk en ervaringen en ontwikkelingen delen op
regelmatige basis.

Het huidige economisch klimaat is de ideale gelegenheid

om sectoren samen te brengen om middelen, kennis,

fondsen en creativiteit te delen. Maak er gebruik van.

Gebruik een interne omkadering voor maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO) om maximale impact te

bekomen.

De voordelen van vrijwilligerswerk door specialisten met de

nodige bekwaamheden zijn groter dan algemeen

vrijwilligerswerk.

De betrokkenen uit verschillende sectoren moeten

samenwerken.

Personeelszaken (PZ) + Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO) = veel meer dan Publieke Relaties (PR).

Om de impact van vrijwilligerswerk te beheren moet het

eerst worden gemeten.

Een goed communicatieplan

Voordelen van lidmaatschap van het Europees netwerk voor

vrijwilligerswerk voor werknemers:

Gouden regels voor vrijwilligerswerk voor werknemers:

IN DIT 
WERKBOEK

Hoe dit werkboek gebruiken

 Stap 1: Vanwaar de
interesse 
in vrijwilligerswerk voor
werknemer

Stap 2: Contact opnemen

Stap 3: Motivatie?

 Stap 4: Wat kunnen we
doen?

Stap 5: Aan de slag!

5.1 Wie betrek ik erbij?
 

5.2 Beheer van de acties /
het project

5.3 Opleiding

 5.4 Evaluatie

5.5 Communicatie

5.6 Meten van de impact

Stap 6: We zijn akkoord!
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Dit werkboek is ontworpen om u bij te staan in het organiseren van een team building activiteit

op het werk, ter ondersteuning van een organisatie die beroep doet op vrijwilligers.

U kan dit werkboek gebruiken indien u al hebt besloten dat u een op vrijwilligerswerk

gebaseerde dienst wil aanbieden als deel van een team dag, maar dat u nog richtlijnen nodig

hebt om geschikte projecten te vinden waar u zich wil in engageren.

Dit werkboek begeleidt de gebruiker doorheen het proces dat de nadruk legt op het belang van

een gemeenschappelijk begrip tussen u en de organisatie of initiatief waarin u en uw collega’s

uw vaardigheden en tijd in willen investeren. Dit is belangrijk om tot een succesvol eindresultaat

te komen.

De stappen om tot en succesvol resultaat te komen worden beschreven, tezamen met speciaal

ontworpen oefeningen en hulpmiddelen om werkgevers en de partner organisatie bij te staan

tijdens de voorbereiding, uitvoering en opvolging van impactrijke team building activiteiten ter

ondersteuning van het werk van een vrijwilligersorganisatie.

Voor meer informatie of vrijwilligerswerk mogelijk is voor de geplande doelstellingen vooraleer u

dit werkboek gebruikt, zie:

http://issuu.com/european_volunteer_centre/docs/ga_report_prague_final 

http://www.cev.be/pave-translations

SINCE

WE HUSTLE

2009

Hoe dit werkboek gebruiken
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Why the interest in Employee Volunteering?

Stap 1: Vanwaar de interesse in vrijwilligerswerk voor
werknemers?

 
 

☐
Er is een behoefte en interesse om de vaardigheden en bekwaamheden van de werknemers te

ontwikkelen. Samenwerken met een vrijwilligersorganisatie is een manier om dit te bereiken.

☐U en uw collega’s zijn ervan bewust dat een vrijwilligersorganisatie nood heeft aan extra vrijwilligers.

 

 

☐U en uw collega’s tonen interesse in het uitbouwen van uw netwerk en willen nieuwe

vriendschappen sluiten.

☐U en uw collega’s zoeken naar een manier om ‘iets terug te doen’ en willen bijdragen aan de noden

van de samenleving en gemeenschappen.

 

Een andere reden: 

Welk wettelijk kader bestaat er dat invloed kan hebben op het vrijwilligerswerk?

☐Is het een bestaand project of bestaande activiteit?

 

☐Is het een nieuw of nog te ontwikkelen project of

act

Welke zijn de interne regels of richtlijnen die de ontwikkeling van uw vrijwilligerswerk kunnen ondersteunen of

belemmeren? (bvb het aantal betaalde uren dat kan besteed worden en het aantal werknemers die deelnemen

en dergelijke meer – gelieve hiervoor het beleid ivm vrijwilligerswerk voor werknemers te raadplegen).

Wat is het project of de activiteit?

Aan welke noden uit de samenleving wenst u tijd en 

☐U weet het niet?
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Mogelijke opportuniteiten: Wie? Waar te zoeken?
Het contacteren van de organisatoren van vrijwilligerswerk of vrijwilligersactiviteiten die mensen nodig hebben is

de eerste kritische stap. Mogelijke vrijwilligers beschikken over een veelheid van bronnen om deze organisaties te

identificeren. Deze omvatten centra voor vrijwilligerswerk, vrijwilligersplatformen, tussenpersonen voor

vrijwilligerswerk. Besteed ook aandacht aan het domein waarin deze organisaties actief zijn aangezien dit kan

bijdragen in het bepalen of de vaardigheden en capaciteiten van de vrijwilligers optimaal kunnen benut worden.

Dit laat tevens toe om de middelen in te zetten die nodig zijn voor het project.

 

Step 2: Contact opnemen

Zijn er ethische bezwaren? Bijvoorbeeld ethische richtlijnen voor het engagement.

Het is belangrijk om na te gaan of er interne ethische voorschriften of regels zijn vanwege uw werkgever en/of

persoonlijke doelstellingen vooraleer u een organisatie contacteert voor mogelijke samenwerking. Hetzelfde wat u

zou doen voor een financiële schenking. Ga ook na of or politieke of religieuze bezwaren zijn die indruisen tegen

uw eigen waarden en/of die van uw werkgever. Het valt aan te bevelen om ethische doelstellingen en waarden

waarop de samenwerking gebaseerd moet worden op te nemen in het akkoord, zoals medeverantwoordelijkheid,

waardigheid, transparantie, respect, vertrouwelijkheid enzovoort. (zie stap 6) 

Wie u bent en wat uw sterke punten zijn. U bent bijvoorbeeld de grootste, de enige, een bekende werkgever of

KMO en wat u levert aan wie?

Waarom contacteert u specifiek hun organisatie. U heeft hun bijvoorbeeld ontmoet op een netwerking evenement,

u heeft hun jaarrapport of activiteiten online gelezen, u deelt hetzelfde demografisch profiel, gemeenschap,

organisatorische waarden, ze werden u aanbevolen enzovoort.

Waarin bent u goed, wat zijn de vaardigheden van uw werknemers die dit vrijwilligerswerk zullen doen…

Wat wilt u? U bent bijvoorbeeld op zoek naar een betekenisvol en constructief partnerschap met een organisatie om

hun doelstellingen te verwezenlijken zoals Team Building dagen of een eenmalige activiteit gedurende een van

deze dagen.

Wat levert de samenwerking aan de organisatie zelf op? Bijvoorbeeld meer personeelsbeleid, werknemer- en

vrijwilligersopleidingen door kennisoverdracht, verbeterde reputatie, betere connecties met lokale werkgevers,

verhoogde capaciteit, de mogelijkheid om iets te bereiken wat normaal gezien buiten hun normale activiteiten ligt.

Leg een vergadering in of bel hun om uit te leggen op welke manier de samenwerking voor beide partijen voordelig

is.

Wanneer u een organisatie contacteert voor vrijwilligerswerk, leg dan uit:

Hierna vindt u een lijst met sleutelelementen om op te nemen in uw contacten met de

organisaties met wie u vrijwilligerswerk wil doen.
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Resultaten
Niet

belangrijk
Belangrijk Zeer belangrijk 

Mogelijkheid om professionele
en persoonlijke bekwaamheden

te ontwikkelen.

   

Verhoogd zelfrespect.    

Verbeterd leiderschap en team
building bekwaamheden.

   

Aanleveren van betekenisvolle
en meetbare

gemeenschapsdeelnames of
projecten.

   

Verhoogde publieke
zichtbaarheid van de organisatie

of de zaak. 

   

Mogelijkheid tot een
partnerschap op lange termijn.

   

Verbeterde toegang tot, en het
begrijpen van de locale

gemeenschap waar u deel van
uit maakt.

   

Om “iets terug te doen”.    

Andere?    

Andere?    

Rangschik onderstaande lijst van mogelijke resultaten naar belangrijkheid om u bij te staan om

uw motivatie uit te leggen aan de organisatie of zaak waarin u geïnteresseerd bent.

Stap 3: Motivatie?
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Gebruik het Sterkte-zwakteanalyse diagram om de verschillende modellen in kaart te brengen

(zoals hierna opgesomd) voor andere projecten waar u in wenst deel te nemen.

Stap 4: Wat kunnen we doen?

Voor meer informatie over hoe een Sterkte-zwakteanalyse uit te voeren:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse  

S

 

W

- Solidariteitsvakanties: bijvoorbeeld werken in een
vluchtelingenkamp of een weeshuis of school,
meestal in een ander land;
- Vrijwilligersketens (een rol delen zoals
bijvoorbeeld een ploeg in een
liefdadigheidsinstelling met vrienden of collega’s);
- Eenmalig event zoals een milieuproject of
soepkeuken of voedselbank;
- Doorlopende relatie: verbintenis op lange termijn
of op regelmatige basis bijvoorbeeld wekelijks of
maandelijks om iets te doen zoals helpen in het
huishouden, bezoeken van eenzame, oudere
personen. (Hiervoor moet u extra aandacht
besteden aan de nodige verantwoordelijkheid en
inzet);

Mogelijke modellen

- Gebaseerd op vaardigheden (bestaande
vaardigheden gebruiken op een
specifieke manier zoals bijvoorbeeld
vertalen of ontwikkeling van nieuwe
vaardigheden zoals online communicatie
of het invullen van aanvragen tot
subsidies); 
Virtueel/elektronisch vrijwilligerswerk
(dit kan met een organisatie eender waar in
de wereld);
- Fondsenwerving;
- Familiedagen (mogelijkheid tot
vrijwilligerswerk met vrienden of familie,
meestal in het weekend);
- Andere...
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De juiste deelnemers betrekken en informeren is kritiek voor het succes van uw

vrijwilligersavontuur. Selecteer uit onderstaande lijst welke mensen nodig zijn voor uw project

en neem ook andere personen op die nodig zijn om een succesvol einde van uw project te

garanderen.

Stap 5: Aan de slag!

5.1 Wie betrek ik erbij?

Wie zijn de sleutelpersonen?

☐Leiding van het

vrijwilligerswerk – NGO

☐PSZ/MVO/EV Leiding

Werkgever

☐
Communicatieteam –

NGO

☐Huidige vrijwilligers

☐Werknemer vrijwilligers

☐Vertegenwoordigers van

de lokale gemeenschap

☐Communicatieteam –

Werkgever

☐NGO personeel

☐Vakbonden

☐
Begunstigden van het

vrijwilligerswerk

Andere:
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Goed leiderschap van vrijwilligerswerk is belangrijk voor het succes ervan. Zorg ervoor dat u een

duidelijk idee en overeenkomst heeft over hoe en wie het project zal leiden en wie u en uw

collega’s zal aansturen in hun vrijwilligerswerk.

Stap 5: Aan de slag!

Wie zal u inlichten omtrent de taken en verantwoordelijkheden en eender welke veranderingen
hieromtrent?

5.2 De actie/het project beheren

Aan wie zal u rapporteren en met wie moet u terugkoppelen als er vragen of twijfels zijn?

De interactie tussen bestaande “normale” vrijwilligers en nieuwe kan een bron zijn van

spanningen in een organisatie. Neem daarom de tijd om hierover te overleggen met uw

leidinggevende zodat de procedures en processen bestaan om deze spanningen en

misverstanden te vermijden.
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Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Voorzie de nodige opleiding en stel een plan op om alle vrijwilligers te begeleiden. Voeg dit plan

toe in de overeenkomsten voor elke team building activiteit, zelfs al zegt dit enkel dat er geen

specifieke opleiding nodig is. Indien van toepassing, beschrijf ook hoe de vrijwilligers ondersteund

zullen worden met voortdurende begeleiding. Dit is vooral van belang bij vrijwilligerswerk met

kwetsbare personen en zeker bij langdurende verbintenissen.

Wat exact de juiste opleiding en aansturing is zal verschillen per project, maar het zal afhangen

van wat de vaardigheden en bekwaamheden zijn nodig voor de activiteit en moet geleverd

worden met de juiste methodiek in een gepaste omgeving en tijdskader. Hieronder vindt u enkele

ideeën die u eventueel kan opnemen als deel van de opleiding. De vereisten en hoe de fondsen

toegewezen worden moeten ook in de overeenkomst opgenomen worden. Deze opleiding kan

ook door de huidige vrijwilligers gegeven worden en dikwijls zal dit ook het geval zijn aangezien

dit voor een betere integratie zorgt met bestaande teams.

Stap 5: Aan de slag!

5.3 Opleiding

Welke opleiding is er nodig?

☐Oriëntatie

☐Gezondheid en veiligheid

☐Vaardigheden

☐Bescherming van kinderen

Andere:

Opleiding en aansturing/begeleidingsplan:
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Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Vrijwilligerswerk, zoals andere activiteiten, worden best geëvalueerd. Dit is van belang voor de

ontwikkeling van toekomstige activiteiten en kan ook van invloed zijn op impactstudies. Het is

zeer belangrijk om de opgestelde doelstellingen te evalueren aangezien dit de enige manier is

om het globale resultaat van het project te kunnen analyseren en verstaan.

Stap 5: Aan de slag!

5.4 Evaluatie

Hoe zal dit evaluatieproces gebeuren?

☐Ja ☐Nee

Kunnen verschillen of mogelijke tegenstrijdigheden opgelost worden? Hoe?

Heeft de werkgever of tussenpersoon enige specifieke evaluatievereisten?

Zijn alle evaluatievereisten compatibel?
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Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Communicatie is meestal een prioritair onderdeel van een EV project en, wanneer goed gedaan,

levert het toegevoerde waarde op en verhoogt het de impact en zichtbaarheid van de actie. Stel

gezamenlijke interne en externe communicatieplannen op met de partijen in de planning van het

project. Hierna vindt u suggesties van middelen en aanpak om aan de plannen toe te voegen.

Deze plannen weerspiegelen de communicatievereisten en -doelstellingen tijdens de

verschillende projectstadia inclusief: het opstarten van een nieuwe samenwerking, implementatie,

viering achteraf van een succesvol project.

Bovendien is het aanbevolen om communicatierichtlijnen op te nemen om te verzekeren dat het

project op een positieve manier wordt beïnvloed. Deze richtlijnen kunnen de volgende aspecten

dekken.

Stap 5: Aan de slag!

5.5. Communicatie

Middelen om in beschouwing te nemen

Externe communicatie

Aanbevolen middelen:

Traditionele media:

-Instructievergaderingen
-Werknemersvergaderingen
-Prikbord
-Nieuwsbrieven
-Intranet
-Email lijsten

-Verzeker u ervan dat iedereen die deelneemt aan
het project geïnformeerd wordt over de
doelstellingen ervan en op welke manier dit effect
heeft op hen, voorafgaand, gedurende en na
afloop van het project.
-Stel duidelijke processen op hoe twijfels, vragen
of bekommernissen opgeworpen en beantwoord
kunnen worden.
-De bijdrage van en impact door de vrijwilligers
worden best zichtbaar gemaakt en gevierd.

-Persberichten
-Persconferenties
-Artikels
(kranten & magazines)
-Interviews (Radio & TV)

-Houd rekening met uw doelpubliek (pas de
inhoud aan voor uw doelgroep).
-Denk goed na over taalgebruik en beelden.
-Verzeker u ervan dat u toelating hebt voor alle
gepubliceerde foto’s.
-Respecteer auteursrechten en eerlijk gebruik.
-Vergeet niet om vertrouwelijke gegevens te
beschermen.
-Voeg contactgegevens toe.
-Wees duidelijk over de feiten gerelateerd aan
een project (bijvoorbeeld datum, tijd, locatie, aantal
vrijwilligers en verwachte impact van het project).
-Identificeer relevante journalisten en bloggers
in de materie en contact.
-Toon waardering voor de impact gemaakt door
de vrijwilligers en dank hen publiekelijk.

Online media:
-Websites
-Blogs
-E-Nieuwsbrieven
-Sociale media
(Facebook, Twitter,
Youtube, LinkedIn,
Google+, instagram enz.)
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Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Het meten van de impact is zeer belangrijk voor alle belanghebbenden. De vrijwilligers in het

bijzonder moeten worden bijgestaan om hun impact te begrijpen. Zeker wanneer het zo is en het

resultaat positief is kan dit hen motiveren om verder te gaan met vrijwilligerswerk. Praat over dit

aspect met uw leidinggevende indien u meer details wil over de impact die uw tijd en

vaardigheden hebben op de gekozen zaak.

Stap 5: Aan de slag!

5.6 Meten van de impact

☐The London Benchmarking Group Community Investment Reporting tool www.lbg-online.net

☐
Volunteer Impact Assessment Tool 

www.ncvo.org.uk/component/redshop/1-publications/P78-volunteering-impact-assessment-toolkit 

☐www.volunteerscotland.net/organisations/training/measuring-the-impact-of-volunteering/ 

☐ www.thesroinetwork.org/ 

Andere:

Te beschouwen middelen:
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Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Step 5: Getting Started

5.3 Training 

Stap 5: Aan de slag!

☐NGO

Artikel  Prijs/eenheid Hoeveelheid NGO Werkgever Andere Totaal

Uren personeel       

Transport       

Catering       

Opleiding       

Materialen/appara
tuur

      

Communicatie       

Evaluatie       

Meting van de
impact

      

Gadgets/T-shirts       

?       

?       

?       

Totaal uitgaven       

5.7 Middelen

Welke middelen zijn er nodig?

☐
Werkgever

Van waar komen de middelen?

Andere:

Leg uit: 
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Step 5: Getting StartedStep 5: Getting StartedStap 6: We zijn akkoord! 

Samenwerkingsakkoord

Vooraleer met uw collega’s deel te nemen aan een Team Building event is het belangrijk om

duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden van de samenwerking. Onderstaande

elementen kunnen beschouwd en toegevoegd worden:

Organisaties en context
1. Profiel en globale doelen van de betrokken organisaties
2. Context
3. Ethische overwegingen

Project
4. Doel van de activiteit / Project einddoelstellingen
5. Omschrijving van de activiteit en opleidingsmethode van de vrijwilligers.
6. Geschat programma (tijds- en plaatskader)
7. Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen

Middelen en communicatie
8. Middelen en budget (zie 5.7)*
9. Akkoord over gezamenlijke communicatie (Zie 5.5)
10. Gebruik van afbeeldingen (See 5.5)

Leiding en evaluatie
11. Door wie en hoe zullen u en uw collega’s aangestuurd worden gedurende de dag? Is
er begeleiding of opleiding voorzien?
12. Wordt er een attest uitgereikt?
13. Hoe zal uw ervaring worden geëvalueerd en hoe kan u terugkoppeling geven?

Wettelijk kader
14. Welke verzekering wordt u aangeboden? Specifiek, verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
15. Privacybeleid (vooral voor uw beelden en persoonlijke gegevens)
16. Afspraken omtrent het wettelijk kader

* Budget en/of andere specifieke onderwerpen/overeenkomsten kunnen
afzonderlijk behandeld worden en toegevoegd worden aan het samenwerkingsa.
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Step 5: Getting StartedStep 5: Getting StartedStep 7: Next steps?Step 5: Getting StartedStep 5: Getting StartedStap 7: Volgende stappen?

Wat zijn UW volgende acties
om een Team Building
activiteit op te starten en te
begeleiden?
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