Quickscan Vrijwilligers
Deze quickscan is bedoeld voor een ieder die actief is op en rond een molen. Met de quickscan krijgt
u een indicatie over de stand van zaken van het thema ‘Vrijwilligers’. Dit kan ene aanleiding zijn om
met elkaar te bespreken op welke terreinen u denkt de ondersteuning en facilitering van vrijwilligers
te verbeteren. De quickscan beoogt geen compleet beeld te geven en is dus meer een
bewustwordingsinstrument.
Klopt
helemaal

1.

Mensen weten ons eenvoudig te vinden als ze actief willen
worden als vrijwilliger op onze molen / molenorganisatie.

2.

Een enthousiaste bezoeker wordt persoonlijk gevraagd om
vrijwilliger te worden op onze molen / molenorganisatie.

3.

We hebben iemand in het bestuur die zich bezighoudt met
‘vrijwilligers’.

4.

Bij onze molen / molenorganisatie is een vaste kern van
enthousiaste vrijwilligers die de kar trekt.

5.

Het is bij onze molen / molenorganisatie duidelijk wie wat doet.
De taken en verantwoordelijkheden zijn goed verdeeld.

6.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een goede introductie, zodat ze
weten wat van hen wordt verwacht.

7.

De begeleiding van de huidige vrijwilligers is goed georganiseerd.

8.

Alle vrijwilligers op de molen (bestuur, molenaars, gidsen, etc)
voelen zich onderdeel van één team.

9.

Er zijn goede voorzieningen (bv. kleding, toilet, computer,
verzekering) voor de vrijwilligers.

Klopt een
beetje

Klopt
niet

10. Bij onze molen / molenorganisatie krijgen vrijwilligers de ruimte
om een cursus te doen om meer bij te leren.
11. De huidige bezetting (functies/kwaliteiten) in ons vrijwilligersteam
is voldoende om onze ambities in de toekomst waar te maken.

TOTAAL

 Zet een kruisje in het vak dat het beste aangeeft hoe elk van de randvoorwaarden in uw
organisatie geregeld is.
 Tel de kruisjes per kolom op.
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Wat betekent uw score:


Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt helemaal’, dan bent u op de goede weg. Uw
organisatie gaat zorgvuldig om met haar vrijwilligers. Let er wel op of u wellicht op één van de
punten slechter scoort. Daarop kunt u dan gericht actie ondernemen.



Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt een beetje’ dan kunnen er twee dingen aan de
hand zijn: u heeft zelf geen goed beeld wat nodig is voor een goed vrijwilligersbeleid, of veel
aspecten die in principe wel zijn geregeld kunnen verder verbeterd worden. In het eerste geval is
het nuttig om met uw vrijwlligers te bespreken hoe zij tegen deze lijst aankijken. In het tweede
geval is het van belang dat u ervoor zorgt dat de bestaande plannen goed en consequent worden
uitgevoerd: liever een aantal zaken heel goed regelen en daarna de overige aanpakken, dan dat
het soms wel goed gaat en soms ook niet. Uiteindelijk leidt dat tot onduidelijkheid bij
betrokkenen, en ook dat is een reden om af te haken.



Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt niet’, dan is directe actie geboden. Als u het
vrijwilligersbeleid bij uw molen / molenorganisatie wilt verbeteren, is het nodig een aantal zaken
in gang te brengen. Bespreek met elkaar welke acties het snelst en meest gemakkelijk op te
starten zijn en begin daar direct mee. Stel vervolgens een plan op hoe u aan de andere acties gaat
werken.



Zijn uw kruisjes redelijk gelijkmatig verdeeld (b.v. 4-4-3 of 3-5-3), dan kunt u twee strategieën
volgen: u gaat eerst de acties in de categorie ‘Klopt een beetje’ aanpakken, zodat u snel positieve
resultaten kunt laten zien. Dit werkt als er niet één actie is waar u op alle punten ‘klopt niet’
heeft gescoord. Of u start juist met één actie waarbij u alle onderdelen in de categorie ‘klopt
niet’ heeft gescoord: hier moet echt iets gebeuren omdat dit slecht geregeld is en ervoor kan
zorgen dat ook de overige omlaag gaan.

NB. De score is indicatief voor de stand van zaken op uw molen betreffende het vrijwilligersbeleid.
Uiteraard zijn veel aspecten niet genoemd. Echter, deze quickscan kan een stimulans zijn uw
activiteiten op het gebied van vrijwilligersbeleid uitgebreider tegen het licht te houden.
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