Draaiboek intervisiegesprek over kwetsbare
vrijwilligers
Wat?
Het faciliteren van een uitwisselingsmoment tussen van vrijwilligerscoördinatoren van organisaties
en diensten en doorverwijzers over het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

Doelstelling
Organisaties en diensten van het lokale besturen zitten vaak met vragen over het inschakelen van
kwetsbare vrijwilligers. In deze intervisie kunnen ze elkaar inspireren over hoe succeservaringen te
bewerkstelligen en valkuilen te vermijden. Ook doorverwijzers hierin betrekken is interessant omdat
zij heel wat expertise hebben over hun doelgroep die relevant is.

Doelgroep
Coördinatoren van organisaties, diensten van het lokale bestuur en doorverwijzers van kwetsbare
profielen naar het vrijwilligerswerk (VDAB, GTB, psychiatrie, begeleid werken, detentiecentra,…)

Programma
1. VOORSTELLING THEMA AAN DE HAND VAN POWERPOINTPRESENTATIE
2. RONDJE VAN DEELNEMERS:

Wie werkt er met kwetsbare vrijwilligers? Waarom wel/niet? Zit je met bepaalde vragen?
3. BESPREKING STELLINGEN

de deelnemers duiden met een rode of een groene kaart of ze het al dan niet eens zijn met de
stelling. Op basis van deze stemming ga je het gesprek aan met de deelnemers.
Stelling 1: Meer diversiteit in vrijwilligerspoule legt meer druk op onze organisatie
bijvragen:
- Ervaren jullie moeilijkheden/drempels?

- Wanneer loopt het goed?
- Wanneer liep het verkeerd?
- Hebben jullie verwachtingen naar het doorverwijzers/het lokale steunpunt?

Stelling 2: Wij maken geen onderscheid tussen doelgroepen: iedereen is welkom
bijvraag
- Hoe gaan jullie om met doorverwijzigen vanuit doorverwijzers/lokaal steunpunt?
Stelling 3: De motivatie is vaak zoek bij kwetsbare vrijwilligers
Zijn er ook vrijwilligers aan de slag die verplicht werden doorverwezen? Hoe gaan jullie
daarmee om?

4. CONCLUSIE 7 TIPS

Geef op het eind onze 7 tips mee om kwetsbare vrijwilligers in te schakelen:
1. Focus op talent
2. Splits functies op in deeltaken
3. belang van goed kennismaking
4. Investeer in een positieve kennismaking
5. Geef ruimte om te proeven en te groeien
6. Bied stevige ondersteuning op maat
7. Ga een samenwerking aan met doorverwijzers en lokale organisaties

Reken voor dit programma ongeveer twee uur.

Vervolg
Toets af of er behoefte is aan een vervolgmoment rond het onderwerp. Je kunt er een vorming aan
koppelen en/of meerdere intervisiemomenten organiseren die dieper graven in het onderwerp waar
nog heel wat vragen liggen.

