
DRAAIBOEK – SESSIE 1   
20/02/2020 om 13.30u in Regina Mundi  
  

1. Beknopte inleiding (An met hulp van Gülser) - 5’  
• ons doel : geïnteresseerde vrijwilligers op weg helpen  
• advies geven aan organisaties die met vrijwilligers werken en zorgen dat zij aandacht hebben 
voor de drempels die benoemd worden.  

  
2. Vertrekken vanuit het infomoment voor vrijwilligers (An met hulp van Gülser) - 15’  

• Wat heb je onthouden van het infomoment ?   
• Iedere deelnemer krijgt 3 post-it’s  
• Daarop schrijven telkens 1 ding wat ze onthouden hebben. (Opmerking maken : er zijn geen 
foute antwoorden.)   
• De post-its komen op een flap aan het bord en worden indien mogelijk per thema 
gegroepeerd. (Gülser vertaalt genuanceerd zodat echt duidelijk is wat ze bedoelen.)  
• We overlopen samen met de deelnemers de thema’s.   
• Afhankelijk van het aantal thema’s kiezen we de belangrijkste thema’s eruit – die komen op 
een nieuwe flap waar we zelf op kunnen schrijven.   
• Om de belangrijkste thema’s te kiezen plakken de deelnemers een sticker bij de 2 dingen die 
zij het belangrijkste vinden. De hoogst scorende thema’s worden het uitgangspunt van de sessie.   

  
   

3. Op zoek naar concrete voorbeelden van drempels - 60’ (Gülser en Jolina indien aanwezig)  
• Stemmen worden opgenomen – belangrijk om achteraf een correcte weergave van de 
informatie te hebben ! (Info meegeven dat er een draaiboek voor organisaties wordt gemaakt en dat 
we daarvoor de info willen gebruiken.)   
• Concreet : vragen stellen zoals “wat hield je in het verleden tegen ? Wat houdt je nu 
nog tegen ?”   

  
4. Tijd voor concrete vragen van deelnemers - 30’   

  
Benodigdheden :    
Grote flappen – An  
Post its – Gülser   
GSM – geluidsopname - Gülser  
Pennen / stiften – Gülser   
Verslag : Jolina of An – Gülser zorgt voor verwoording van drempels uit deel 3 die opgenomen werden 
(evtl. citaten voor vrijwilligershandboek)  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



DRAAIBOEK – SESSIE 2   
05/03/2020 om 13.30u in Regina Mundi  
  

1. Beknopte inleiding (An met hulp van Gülser) – 5’  
• Verwelkoming   
• Laatste flappen komen opnieuw aan het bord  
• Samenvatting van vorige sessie en resultaten daarvan benoemen.  
  

2. Tips voor organisaties formuleren  
• Bv. wij hebben jullie in dit project mee op weg genomen in het vrijwilligerswerk. Jullie zijn op 
bezoek geweest, jullie hebben een infomoment gehad maar wij denken dat er nog heel veel mensen 
zijn die deze info missen. Is het zinvol dat die info breder verspreid wordt ? En hoe geraakt de info bij 
meer mensen ? Wie kan daar een rol in opnemen ? - 10’  
• Bv. als een organisatie bekend maakt dat ze vrijwilligers zoekt : hoe moet ze dat doen zodat 
de info ook tot bij jullie geraakt ?  (werving) - 10’  

Wij willen tips !   
• De organisatie zelf : welke tips hebben de aanbieders nodig om vlot samen te kunnen werken 
? We verdelen de groep in 2 groepjes en ze behandelen elk beide vragen (ca. 20 min per groep = 40’)    

Bv. wat zou een organisatie kunnen doen om mensen met een migratie-achtergrond te motiveren 
om vrijwilligerswerk te doen ?   
Bv. Wat kan een organisatie doen om je gemotiveerd te houden ?   

• Samenvatting van resultaten uit beide groepen - 10’  
  

3. Algemene samenvatting van bezoeken, het infomoment en de sessies (20/02 en 05/03).  40’  
Al deze info wordt gebruikt voor de opmaak van het vrijwilligershandboek.    

  
  

Benodigdheden :   
• Flappen – An  
• Stiften – Gülser  
• Verslag : Jolina of An (met dank aan Gülser voor de vertalingen)  

 


