
een heel
 WARM welkom

voor jouw vrijwilligers!



4-STAPPENPLAN1. ORGANISEREN
2. INFORMEREN
3. KENNISMAKEN
4. VOORBEREIDEN

volg het
4-STAPPENPLAN:

Tip: houd deze checklist erbij zodat je niets 
vergeet, en zet vinkjes als je iets gedaan hebt!
Vergeet je de handige extra downloads niet?

Yes, er gaat een vrijwilliger aan de slag! 
Hoe sneller iemand zich thuis voelt, des 
te fijner het werkt voor jullie allebei. 
MOOIWERK helpt je hierbij.



1. ORGANISEREN
Zorg dat je alle documenten in orde 
hebt, zoals het vrijwilligerscontract.

Stuur iemand een welkomstpakketje of 
-boodschap.

Zorg ervoor dat de vrijwilliger overal 
toegang toe heeft. Zie hier de handige 
checklist, zodat je niets vergeet!

Voeg de verjaardag toe aan je kalender.

Maak iemand verantwoordelijk voor 
nieuwe vrijwilligers, zodat er altijd 
iemand voor ze klaarstaat.

Wat kun je regelen voor een soepel begin?



2. INFORMEREN
Geef uitleg over hoe de organisatie 
in elkaar zit en hoe alles werkt. 

Geef de nieuwe vrijwilliger een 
rondleiding binnen je organisatie.

Organiseer een introductiedag of 
meerdere introductiedagen.

Idee: speel "onboarding-bingo" met nieuwe 
vrijwilligers. Zo kun je jou missie, visie, kernwaarden 
en meer op speelse wijze bekend maken. Klik hier 
om een voorbeeld te downloaden.

Over jullie cultuur, missie & organisatie

https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/2021/05/MOOIWERK-bingo-organisatie.png
https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/2021/05/MOOIWERK-bingo-organisatie.png


3. KENNISMAKEN
Plan individuele gesprekken in met 
collega's en leer elkaar kennen!

Koppel de nieuwe vrijwilliger aan 
een buddy binnen jouw organisatie.

Plan een meeting in voor een 
(creatieve) groepskennismaking. *

* Idee: geef de opdracht aan de vrijwilliger om 
zichzelf op een ludieke manier voor te stellen, 
zoals aan de hand van grappige vragen, met een 
voorwerp, of in een video.

Maak iemand onderdeel van het team!



4. VOORBEREIDEN
Geef de vrijwilliger toegang tot 
instructies of eventueel lesmateriaal.

Bedenk welke miniklusjes ze alvast 
kunnen doen.

Laat ze meedenken over nieuwe 
projecten, zodat ze inzicht krijgen in 
wat er speelt.

Maak een flyer of infographic over alle 
praktische zaken die de vrijwilliger
écht moet weten. Klik hier voor een 
voorbeeld.

Op het doen van het vrijwilligerswerk

https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/2021/05/MOOIWERK-Voorbeeld-sjabloon-flyer-praktische-info-onboarding.docx
https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/2021/05/MOOIWERK-Voorbeeld-sjabloon-flyer-praktische-info-onboarding.docx


"

"

Wist je dat alle vrijwilligers uit 
Breda kosteloos workshops & 
bijeenkomsten kunnen volgen bij 
MOOIWERK? Geef jouw nieuwe 
vrijwilliger dus meteen toegang 
tot de leeromgeving. Hier kun je 
online leren op je eigen tempo, of 
een live training volgen met een 
docent. Persoonlijke ontwikkeling 
is niet alleen waardevol, maar 
ook nog eens heel erg leuk! - Jamy 
(Workshops & Bijeenkomsten)

MOOIWERKBREDA.NL/ 
WORKSHOPS-BIJEENKOMSTEN

https://mooiwerkbreda.nl/workshops-bijeenkomsten/
https://mooiwerkbreda.nl/workshops-bijeenkomsten/


op naar een
MOOIE tijd
samen met nieuwe vrijwilligers!

TIP: wist je dat we ook een Facebook groep hebben 
voor alle vrijwilligersorganisaties uit Breda? Dé plek 
om samen te sparren. Klik hier om lid te worden!

Neem contact met ons 
op voor meer tips & 
ondersteuning, of kijk 
op:
 
MOOIWERKBREDA.NL/
VOOR-ORGANISATIES 

https://www.facebook.com/groups/222906839344424/
http://MOOIWERKBREDA.NL

	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	C6: Off
	C7: Off
	C8: Off
	C9: Off
	C10: Off
	C11: Off
	C12: Off


