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Tevredenheids- en behoeftemeting 
 

 

 

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze korte vragenlijst in te vullen? Wij, van het 

Vrijwilligerssteunpunt Buren, willen weten of u tevreden bent en wat u nodig 

hebt. En of wij, met wat wij doen, voldoende afstemmen op uw vragen en 

wensen. 
 

Een maand geleden al, stuurden wij u per mail een link naar de vragenlijst. Als u ‘m al 

hebt ingevuld of als u gebeld bent door een medewerker van het Vrijwilligerssteunpunt, 

dan is een tweede keer invullen niet nodig en danken wij u hartelijk. 
 

 

Leer hoe je vrijwilligers motiveert en begeleidt! 
 

 

 
 

Vind je het soms ook lastig om vrijwilligers te coördineren, te begeleiden en 

om met ze samen te werken? In drie online workshops van 45 minuten elk, leer 

je hoe je dit het beste kunt doen. 

 

18 mei: Hoe speel je in op de motivatie van vrijwilligers? 

22 juni: Hoe begeleid je vrijwilligers? 

7 september: Leer werken met verplichte vrijwilligers 

Deelname is gratis 

De webinars zijn bestemd voor vrijwilligerscoördinatoren en voor mensen die dagelijks 

werken met vrijwilligers. Mensen dus die vrijwillig of via hun beroep vrijwilligers 

aansturen. 

 

Webinars zijn live online presentaties, die je kunt volgen op je eigen computer. Tijdens 

het webinar kun je vragen stellen aan de spreker. Het enige dat je nodig hebt is een 

http://www.welzijnburen.nl/component/rsform/form/18-tevredenheids-en-behoeftemeting


internetverbinding en een headset of oortjes voor het geluid. Je kunt de webinars los 

van elkaar volgen. 

Info en aanmelden via de Movisie Academie. 
 

 

Minder gedoe voor vrijwilligers. 
 

 

 
 

Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Dat vraagt niet om 

belemmerende regels, maar juist om ruimte en vrijheid. Welke maatregelen 

hebben gemeenten en kabinet genomen om dat te bereiken? En wat kunnen 

vrijwilligersorganisaties zelf ondernemen?  

 

De Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, NOV, heeft een digitale 

vrijwilligerskrant uitgebracht met informatie hierover. Inhoud: zelf je broek ophouden, 

uitkeringen, verzekeringen, de VOG, opstap naar een baan, grenzen aan 

vrijwilligerswerk, de beroepskracht, vergunningen en wet- en regelgeving, 

onkostenvergoedingen, andere inkomstenbronnen en tien tips voor gemeenten om 

vrijwilligers te ondersteunen. 
 

 
 

 Vrijwilligersorganisaties die nog geen emailadres hebben krijgen deze nieuwsbrief 

per post. Bent u in een van de onderwerpen geïnteresseerd, maar hebt u geen 

internet, bel dan even naar Vrijwilligerssteunpunt Buren 0344-602337 

 Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of klachten? Neem contact op! 

 Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief  
 

Vrijwilligerssteunpunt Buren 

  

Claire en Marry 

Claire: 06-12532320 

Welzijn Buren: 0344-602337 

vrijwilligers@welzijnburen.nl  

www.welzijnburen.nl 

www.twitter.com/VrijwilligBuren 

www.facebook.com/clairewelzijnburen 
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