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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  Het start bij je eigen groep: 
evaluatie in je team 

  

  

 

INVENTARIS GOEDE VOORBEELDEN  

 Noteer hier de goede voorbeelden die aan bod komen tijdens de workshop, zodat we een 
inspiratielijst hebben van mensen die we nadien eventueel gericht opnieuw kunnen 
contacteren ifv ondersteuning andere groepen, artikels in NP Blad, vrijwilligersnieuwsbrief 

e.d.  

 

Voorbeeld Naam verteller Afdeling/werkgroep Korte omschrijving 

Herbronningsdag  Stefaan De 
Kerpel 

Zedelgem De afdeling maakte tijd om te 
reflecteren over hun afdelings- en 
reservatenwerking. Nadien werd ook 
vooruitgeblikt en onder meer 
nagedacht over hoe nieuwe 
vrijwilligers gezocht en gevonden 
kunnen worden. 

Overzicht 
functies en taken 

Piet Desmet Mandelstreke  De afdeling maakte bij een 
voorzitterswissel een oplijsting van alle 
taken die de belangrijkste bestuurders 
uitvoeren. De taken lagen op tafel en 
werden verdeeld onder de aanwezige 
bestuurders. Taken werd dus wat 
losgetrokken van hun respectievelijke 
functie, wat voor een ontlasting kan 
zorgen. 

Maak je bestuur 
niet te groot (of 
net wel) 

 Keerbergen 3 a 4 personen in je bestuur is meer 
dan voldoende. Als je bestuur te groot 
wordt dan wordt alles te ingewikkeld. 
Anderen zijn het daar niet mee eens en 
zien wel een meerwaarde in het 
betrekken van mensen bij je werking 
door een groter bestuur 

Hoe een nieuwe 
webmaster 
aantrekken 

  Maak voor de buitenwereld heel 
duidelijk wat je zoekt en wat jullie 
bieden als groep. Vaak verhoogt dat de 
kans om iemand te vinden.  
 
 
 

Maak het 
plezant 

 Druivenstreek, … D(r)ankjewel…, Verwendag… 
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GROTE LIJNEN & CONCLUSIES 

 Noteer hier de thema’s en grote lijnen van de uitwisseling die over die thema’s gaan. 
 In dit luik maak je het verslag van de workshop zodat mensen die deze workshop niet 

volgden, inspiratie kunnen opdoen. 

 

Thema: kennisoverdracht met ruimte voor experiment 

Belang van waardering en ruimte voor inbreng nieuwe vrijwilligers, maar evengoed behouden van 
ancien-vrijwilligers met al hun waardevolle kennis en expertise. Een vrijwilligersgroep bestaat idealiter 
uit een mix van anciens en nieuwe krachten die elkaar wederzijds versterken. 

 

Via een vrijwilligersopleiding kennisoverdracht kan het belang van wederzijdse versterking aan bod 

komen. 

 

Thema: van functies naar taken? 

Als je nieuwe vrijwilligers zoekt, zet dan in op een taakgerichte benadering. Bied nieuwe vrijwilligers 

concrete afgebakende taken aan. Heel wat nieuwe vrijwilligers willen geen bestuursvrijwilliger 
worden, maar willen eerder als losse medewerkers één of meerdere concrete taken opnemen.  

 

Thema: evalueren om te evolueren 

Voorzie de nodige ruimte om stil te staan als vrijwilligersgroep. Bekijk waar je als groep goed in bent 

en wat werkpunten zijn. Grondig reflecteren over jouw werking stelt je ook beter in staat om 

ontvankelijker te zijn voor nieuwe vrijwilligers. 

 

 

 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 

 Noteer hier op Piet Huysentruyt-wijze welke lessen we hebben geleerd vandaag in deze 

workshop 

1. Vanuit de mond van een nieuwe jonge vrijwilligster: “Het is belangrijk dat we ancienvrijwilligers 

niet verliezen als er nieuwe mensen met vaak frisse ideeën in de groep komen.” Dus: maak ruimte en 
waardering voor nieuwe vrijwilligers, maar ook oog voor de al langer meedraaiende vrijwilligers 

2. Als we nieuwe vrijwilligers willen aantrekken, moeten we zorgen dat er concrete taken zijn die ze 
kunnen opnemen. 

3. Het werkt als je bestaande functies uitsplitst in taken en dan met je groep de verdeling doet. 

 

Neem de tijd om met je groep stil te staan bij jullie werking om daarna verbeteringen aan te brengen 

waar nodig en terug met volle kracht vooruit te gaan.  


