
VRIJWILLIGERS TOOLKIT 

EVALUATIE VRIJWILLIGERS 

Naam vrijwilliger: 

Naam vrijwilligerscoördinator: 

Gesprek afgenomen door: 

Functie vrijwilliger: 

Datum: 

Reden evaluatiegesprek: 

Evaluatievragen 

Werving selectie en introductie 

Hoe ben je als vrijwilliger actief geworden? 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Waarom wilde je aanvankelijk vrijwilligerswerk doen? Waarom bij onze 

sportclub?  Is dit in de loop van de tijd veranderd?

Beantwoord het vrijwilligerswerk aan de verwachtingen die je er vooraf van had? 

 Ja   Nee, want

Functie en taken 

Wat doe je als vrijwilliger? Vertel eens iets over jouw taak. Hoeveel tijd ben je 

daarmee kwijt?  

Voel je je fijn binnen de sportclub? Zo nee, waarom niet? Heb je plezier in het

werk dat je voor onze club doet?

Wat spreekt je aan in het werk dat je doet? Wat vind je het leukst aan jouw 

vrijwilligerswerk? 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Zijn er dingen die jou minder aanspreken in jouw werkzaamheden/ taken? 

Is het duidelijk wat jouw taken zijn? 

Beantwoord het werk aan jouw verwachtingen? Beantwoordt de taak aan het idee 

dat je hier vooraf van had? 

Kan je jouw taak aan of heb je het gevoel dat je wordt overvraagd? Welke taken 

zou hij of zij erbij willen hebben, anders willen invullen en welke liever willen 

afstoten? 

Welke problemen heb je ervaren in je taakuitoefening en kun je eventueel 

voorstellen tot verbetering geven? 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Wat heb je geleerd in de afgelopen periode? 

Kennis van: 

Vaardigheden opgedaan met: 

Samenwerking en sfeer sportclub
Wat vind je van de algemene sfeer binnen de sportclub?

Begeleiding en scholing 

Krijg je voldoende ondersteuning bij de uitvoering van jouw taak? Wat gaat goed? 

Zie je verbeterpunten? Wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren? Wat is 

er nu niet, wat je wel zou willen? Heb je behoefte aan scholing of training om het 

werk te kunnen doen? 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Waardering en beloning 

Vind je dat er vanuit de sportclub voldoende waardering is voor het

vrijwilligerswerk dat je doet? Wordt je inzet gewaardeerd of wordt daar nooit iets 

over gezegd? 

Wat vind je van de vrijwilligersvergoeding? Heb je er gebruik van gemaakt en hoe 

verliep dat? [indien van toepassing] 

Wat vind je van de verzekeringen die de sportclub kent? Heb je er beroep op

gedaan en hoe verliep dat? [indien van toepassing]  

Informatie en inspraak 

Wordt je op tijd geïnformeerd over zaken die direct met jouw werk te maken 

hebben? Hoe? Wat zou beter kunnen? 

Wordt je op tijd geïnformeerd over zaken die met de sportclub in het algemeen te

maken hebben? Hoe? Wat zou beter kunnen? 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Op welke manier zou je willen meepraten over zaken die met uw directe werk te 

maken hebben? Wat kan beter? 

Overig 

Zou je in de toekomst iets anders willen gaan doen binnen de sportclub?

Wat kunnen wij als vereniging verbeteren of anders doen met betrekking tot het 

inzetten van vrijwilligers? 

Wilt de vrijwilliger doorgaan met het vrijwilligerswerk? 

Welke afspraken kunnen worden gemaakt op grond van de evaluatie? 
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