
Als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen, heb je alleen in Amsterdam al 
de keuze uit honderden organisaties die vrijwilligers zoeken. Hoe weet 
je wat bij jou past en waar je geschikt voor bent? 

Oriënteren en leren
Misschien wil je graag ‘iets met 
mensen’ doen. Om dat verder 
te kunnen onderzoeken heeft de 
Vrijwilligersacademie een programma 
ontwikkeld om je te informeren over 
dit soort vrijwilligerswerk. Je kunt je 
oriënteren via bijeenkomsten, online, 
een test of met een persoonlijk 
gesprek. 

Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligersacademie is al meer 
dan tien jaar dé expert in opleidingen 
en trainingen voor iedereen die 
voor een ander zorgt. De kennis en 
ervaring delen we gratis met jou om 
je te ondersteunen in je (keuze voor) 
vrijwilligerswerk. In deze folder lees je  
er alles over. 

Is vrijwilligerswerk iets voor mij?

Oriëntatie op een rij

Als je gaat ‘redden’ dan ontneem je iemand 
zijn autonomie en de mogelijkheid om zich 
kwetsbaar op te stellen.

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Effect van 1-op-1 informele zorg’. Een vrijwilliger die goed leert hoe zijn of 
haar werk te doen binnen de eigen grenzen ervaart meer plezier, krijgt energie en maakt de ander blij. 

Teun Verspuij, ervaringsdeskundige co-trainer

6. Wil je leren? Ga je voor
persoonlijke ontwikkeling?
De Vrijwilligersacademie biedt een uitgebreid en gratis oriëntatieaanbod. 
Maar ook als je verder wilt leren ben je bij de academie aan het juiste 
adres, want er is een uitgebreid programma basis- en vervolgtrainingen, 
keuzevakken en een praktijkopleiding informele zorg. Je leert dan meer over 
motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van de vrijwilliger, 
communicatie en grenzen stellen. 

Ben je vrijwilliger bij een van onze partnerorganisaties dan zijn de trainingen 
die je volgt gratis. Dus ook als je verder wilt leren in je vrijwilligerswerk is de 
Vrijwilligersacademie jouw gids!

Kijk op vrijwilligersacademie.net voor het actuele aanbod. 

7. Concreet worden?
Misschien weet je al wat je kunt en wilt, maar is het nog niet duidelijk welk 
vrijwilligerswerk er zoal is en hoeveel tijd het zal vragen? Daarom vind 
je op de website voorbeelden van vacatures, zodat je een beter idee 
hebt wat je kunt gaan doen en hoeveel tijd het je gaat kosten. Kijk op 
vrijwilligersacademie.net/vacatures voor meer informatie. 

8. Even persoonlijk praten?
Wil je meer suggesties voor vrijwilligersactiviteiten die goed bij jou passen 
of weten wat je kunt leren bij de Vrijwilligersacademie? In een persoonlijk 
gesprek kunnen we je vertellen wat de mogelijkheden zijn. Stuur een bericht 
naar info@vrijwilligersacademie.net voor meer informatie.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid leren 
Ervaringsdeskundigheid is 
een belangrijk onderwerp in 
zorg en welzijn. Terecht, want 
ervaringsdeskundigen bieden een 
belangrijke meerwaarde. Zij zijn 
degenen die weten waar ze het over 
hebben als ze iemand ondersteunen. 

De Vrijwilligersacademie heeft 
een mooi programma voor 
ervaringsdeskundigen gemaakt. In 
samenwerking met verschillende 
partners (zoals TOED, Herstelbureau 
HVO-Querido, TeamEd en 
Hogeschool van Amsterdam) zijn er 
informatiebijeenkomsten, workshops 
èn een volledige opleiding. 

Is ervaringsdeskundigheid iets  
voor jou?
In de oriëntatiebijeenkomsten 
vertellen ervaren studenten wat 
ervaringsdeskundigheid ontwikkelen 
bij de Vrijwilligersacademie inhoudt. 

In de basistraining ervarings-
deskundigheid is er gelegenheid te 
onderzoeken of je jouw ervaringen wilt 
inzetten. Na de basistraining kun je 
aan de slag in de praktijk en doorleren 
in vervolgtrainingen en keuzevakken.

Kijk op vrijwilligersacademie.net  
voor startdata of stuur een mail aan 
info@vrijwilligersacademie.net voor 
meer informatie.

Op vrijwilligersacademie.online vind je tests die je laten ontdekken 
wie je bent en wat bij je past. Weten welke kwaliteiten je kunt 
inzetten als vrijwilliger? Of voor welke organisaties je misschien wel 
wilt werken? Op vrijwilligersacademie.online vind je de antwoorden! 
Zo wordt het gemakkelijker om erover na te denken. Het aanbod op  
vrijwilligersacademie.online:

Wil je vrijwilligerswerk doen maar je weet nog niet wat? De Vrijwilligersacademie 
biedt onderstaand programma om je te helpen bij jouw keuze!

Ook online
oriënteren

Test – Wie ben jij? 
In deze test krijg je een duidelijker 
beeld van jouw interesses, motieven 
en kwaliteiten. De uitkomsten helpen 
je bij het vinden van een activiteit die 
bij je past.

Quiz - Wat weet je van 
vrijwilligerswerk? 
Als je graag ‘iets met mensen’ wilt 
doen, maar je weet nog niet zo goed 
wat er allemaal is, of je kunt niet goed 
kiezen? Doe dan mee aan onze quiz! 
Hier leer je meer over vrijwilligerswerk. 
Zo wordt het gemakkelijker om erover 
na te denken of dit iets voor je is.

Als je besluit om mensen te gaan 
ondersteunen is goede training 
en begeleiding belangrijk. Bij 
de Vrijwilligersacademie vind je 
trainingen die je leren beter te 
communiceren en goed te zorgen 
voor een ander en voor jezelf. 

Wat doet de Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligersacademie biedt 
professionele trainingen aan 
Amsterdamse vrijwilligers in zorg en 

Oriëntatietraining – Wat past bij jou?
Aan de hand van deze training leer  
je meer over vrijwilligerswerk en krijg 
je vragen om te ontdekken wat bij  
jou past.

Vacatures – Wat past bij jou? 
Een overzichtelijke lijst met vacatures 
om je op te oriënteren of het bij je past. 

Online – Maak kennis met de 
basistraining
Wil je weten of online leren iets voor 
jou of jouw vrijwilligers is? Neem dan 
een kijkje in het eerste hoofdstuk van 
de basistraining. 

welzijn. Vrijwilligers en hun begeleiders 
kunnen hun vaardigheden 
ontwikkelen en hun kennis vergroten 
in trainingen, themabijeenkomsten en 
masterclasses. 

De Vrijwilligersacademie werkt 
samen met organisaties in de 
informele zorg die werken met 
vrijwilligers. Zij zorgen bijvoorbeeld 
voor mensen met een verslaving, 
ziekte, handicaps, dementie of 
zijn maatje, coach of buddy. Ben 
je vrijwilliger bij een van onze 
partnerorganisaties,
dan zijn de trainingen gratis. 

Het trainingsaanbod wordt 
doorlopend uitgebreid. Kijk  
daarom voor het actuele aanbod  
op vrijwilligersacademie.net

Geef wat je weet
Wij geloven dat mensen gelukkiger 
worden als zij betekenisvolle relaties 
aangaan met anderen. Daarom 
zijn onze professionele trainingen 
gericht op reflectie daarop. Iedereen 
heeft ervaring opgedaan met 
verlies, verdriet, problemen of lastige 
situaties. Toen heb je ervaren wat 
helpt en wat niet. Door stil te staan 
bij je eigen ervaringen en daarvan 
te leren, wordt het mogelijk om 
anderen bij te staan: niet bedacht of 
aangeleerd, maar omdat je het zelf 
hebt meegemaakt.

Over de 
Vrijwilligers-
academie

Vrijwilligersacademie  
Amsterdam
Keizersgracht 334 
1016 EZ Amsterdam
T: (020) 320 55 79
info@vrijwilligersacademie.net

vrijwilligersacademie-amsterdam
@VWAcademie
vrijwilligersacademie
vrijwilligersacademie amsterdam
vrijwilligersacademie

1. Wat voor type ben jij?
Doe de test op de achterkant van deze folder en leer over jouw motieven, 
interesses en hoe dit aansluit bij vrijwilligerswerk. Leer jezelf beter kennen,  
dat helpt je bij het maken van een keuze voor vrijwilligerswerk in de zorg. 

5. Ga je voor de inhoud? 
 
Kom dan naar de gratis colleges of masterclasses over interessante 
thema's. Masterclasses zijn vraaggesprekken met deskundige en 
inspirerende gasten over onderwerpen zoals empathie, eenzaamheid en 
armoede. Mensen uit het veld vertellen vanuit ervaring en er is veel ruimte 
voor vragen. 

In de collegereeksen onderzoeken we met elkaar een thema onder leiding 
van een deskundige, huisfilosoof of gespreksleider. Dat kan filosofisch 
zijn, bijvoorbeeld de ethiek van goede zorg voor jezelf en voor een ander, 
of een maatschappelijk thema zoals diversiteit. Een voorbeeld van een 
collegereeks is de ‘Praktische filosofie’ van huisfilosoof Dick de Korte.

Een bijzondere vorm van een college is het theatercollege ‘De 9 open 
deuren’ of ‘Opgelost!’ In een vermakelijke voorstelling neemt trainer en 
theaterman Jaap Vriend je in vogelvlucht mee langs hoe we met elkaar 
communiceren of de methode oplossingsgericht werken. 

Kijk op vrijwilligersacademie.net voor de actuele onderwerpen en data.

2. Wat weet je van vrijwilligerswerk? 
Als je graag ‘iets met mensen’ wilt doen maar je weet nog niet zo goed wat er 
allemaal is, of je kunt niet goed kiezen, doe dan mee aan onze quiz! Hier leer je 
meer over vrijwilligerswerk en wat informele zorg is. Zo wordt het gemakkelijker 
om erover na te denken of dit iets voor je is. Je vindt de quiz op  
vrijwilligersacademie.online.

3. Liever (live) kennis maken? 
Schrijf je dan in voor een van de oriëntatiebijeenkomsten of -trainingen bij 
de Vrijwilligersacademie. Trainers en vrijwilligers vertellen je over wat er bij 
vrijwilligerswerk komt kijken en je leert jezelf en je motivatie beter kennen.  
Zo helpen we je verder bij het maken van een passende keuze. Een greep uit  
ons oriëntatieaanbod:

Online – Vrijwilligerswerk, is het iets voor mij?
 Ontdek in deze online oriëntatietraining of en zo ja welk vrijwilligerswerk iets  
voor je is.

Vrijwilligerswerk, jouw droombaan?
Ontdek in 3 bijeenkomsten jouw kwaliteiten, talenten en mogelijkheden om de 
stap te zetten naar vrijwilligerswerk. Hoe kun je jouw ervaring inzetten bij het 
ondersteunen van anderen?

Ervaringsdeskundigheid: iets voor jou?
Korte introductie voor iedereen die overweegt zijn of haar ervaringskennis te 
ontdekken en in te zetten in vrijwilligerswerk.

4. Elkaar ontmoeten?
In de Club – een besloten Facebook groep – en via ontmoetingen in 
het Café, helpen we elkaar en delen we ervaringen. De Club en het 
Café zijn er voor iedereen die voor een ander zorgt. Meld je aan bij de 
Vrijwilligersacademie Club op Facebook om mee te doen en voor de 
openingstijden van het Café. 

Oriënteren en leren bij  
vrijwilligersacademie
amsterdam

Ik was erg onder de indruk van de E-learning 
van de Vrijwilligersacademie. Overzichtelijk, 
toegankelijk, leerzaam en mooi vormgegeven.

Ferdinand Admiraal - consultant bij ATOS en vrijwilliger bij de Regenboog

DOE DE TEST!

vrijwilligersacademie.net

Ik hoef geen kerstpakket,  
ik wil liever verder leren.

Mike Gormez, afgestudeerd leerlijner 



vrijwilligersacademie.net

3. Persoonlijke kwaliteiten
Zet een kruisje bij JA bij stellingen die op jou van toepassing 
zijn. Zet een kruisje bij NEE bij de stellingen die je niet bij jezelf 
vindt passen.
    JA NEE
Ik heb veel fantasie   
Ik regel zaken altijd goed en volgens plan   
Ik ben in staat anderen te overtuigen   
Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn   
Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen   
Ik kan goed boekhouden   
Ik hou van regelmaat en structuur   
Ik vind het leuk om mensen te verrassen   
Ik weet mensen snel op hun gemak te stellen   
Een goede discussie is leuker dan een ‘praatje’   
Ik ben een goede gesprekspartner   
Het is leuk om iets te regelen of te coördineren   
Ik ben tamelijk commercieel ingesteld   
Ik werk het liefst alleen   
Ik ben altijd met iets bezig   
Ik denk veel na over de dingen om me heen   
Ik ben een kunstzinnig type   
Ik deel mijn tijd altijd heel systematisch in   
Klussen in huis vind ik leuk   
Ik heb altijd veel vragen en ben nieuwsgierig   
Ik vind het leuk om anderen van mijn ideeën  
te overtuigen   
Ik kan goed samenwerken   
Ik ben een vlotte prater   
Ik ben goed in het bijhouden van gegevens   
Ik vind het leuk om iets origineels te bedenken   
Ik kan mensen met problemen goed helpen   
Ik doe het liefst iets met mijn handen   
Ik lees graag   
Ik ben precies en ordelijk   
Ik neem snel de leiding   
Ik wil mijn eigen gang kunnen gaan   
Wat ik weet, draag ik graag uit   
Ik werk vanuit mijn gevoel   
Ik maak makkelijk contact met andere mensen   
Ik kan goed organiseren   
Ik vind het leuk om me lichamelijk in te spannen   
Ik heb veel verstand van techniek   
Ik werk systematisch en nauwkeurig   
Ik mag graag creatief bezig zijn   
Ik leer snel en makkelijk   
Muziek maken vind ik leuk   
Ik ben een gevoelig mens   
Wat ik begin maak ik af   
Ik benader alles verstandelijk   
Ik luister graag naar anderen   
Ik kan goed schrijven   
Ik maak het anderen graag naar hun zin   
Ik kan mensen snel enthousiast krijgen voor iets   

Omcirkel bij de vragen waar je JA hebt geantwoord het 
symbool achter de antwoordkolom. Tel per symbool de 
totalen op en noteer die hieronder.

Aantal keren  : ——— 
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———

2. Voorkeuren
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Geef bij de 
onderstaande voorbeelden aan wat je op het eerste gezicht 
leuk (JA) of juist niet leuk (NEE) lijkt.
    JA NEE
Een knutselgroep begeleiden   
Financiën bijhouden   
Met iemand naar de markt   
Boodschappen voor iemand doen   
Deelnemen aan een adviescommissie   
Mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek   
Archieven ordenen   
Liedjes meezingen   
Een boek voorlezen   
Een quiz/spel maken   
Mensen bezoeken voor een praatje   
Een feest organiseren   
Een braderie organiseren   
Typewerk uitvoeren   
Een tuin onderhouden   
Contactpersoon zijn voor bewonerscommissie   
Assisteren bij activiteitenbegeleiding   
Kasboek bijhouden   
Kleine reparaties verrichten bij mensen thuis   
Belangen vertegenwoordigen in cliëntenraad   
Uitstapje organiseren naar een dierentuin   
Maatje van iemand zijn   
Organiseren van een open dag   
Het magazijn van een winkel beheren   
Helpen bij de toneelgroep   
Helpen in de winkel van een verzorgingshuis   
Rolstoelen repareren   
Een bibliotheek opzetten   
Maaltijden bezorgen   
Een vakantie organiseren voor mensen 
met een beperking    
Geluid en licht regelen voor een feestje   
Ouderen helpen met computeren   
Gezelliger maken van zorgafdelingen   
Koffie schenken   
Een viering voorbereiden met andere  
vrijwilligers    
Bomen zagen en snoeien   
Chauffeur van een rolstoelbus zijn   
Met mensen mee naar instanties   
Helpen bij het schilderatelier   
Helpen met formulieren invullen   
Begeleiden bij bloemschikken   
Koffie/thee met iemand drinken   
Schilderen/foto’s ophangen   
In een museum een rondleiding geven   
De krant voorlezen   
Een kookclubje begeleiden   
Met mensen wandelen   
Nieuwe vrijwilligers werven   

Omcirkel bij de vragen waar je JA hebt geantwoord het 
symbool achter de antwoordkolom. Tel per symbool de 
totalen op en noteer die hieronder.

Aantal keren  : ——— 
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———

1. Interesses
Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vind je leuk 
om te doen? Zet een kruisje bij JA als je dat leuk vindt of die 
je wel eens zou willen proberen. Zet een kruisje bij NEE bij de 
activiteiten die je beslist niet zou willen doen.
    JA NEE 
Kleuren kiezen voor de inrichting van een huis   
De financiële administratie bijhouden   
Een feest organiseren voor vrienden   
Een tuin aanleggen   
In een bestuur zitten   
Een kast opnieuw ordenen   
Iemand helpen met het schrijven van een brief   
Naar het theater of de film gaan   
Een uitgebreid diner koken voor vrienden   
Wetenschappelijke artikelen lezen   
Een zieke regelmatig thuis bezoeken   
Een hobbyclub oprichten   
Vergaderingen en conferenties bijwonen   
Aantekeningen maken bij een overleg   
Een fiets repareren   
Een milieuonderzoek uitvoeren   
Een toneelstuk schrijven   
Een opbergsysteem bedenken voor papieren   
Klussen in huis   
Een cursus cultuurgeschiedenis volgen   
Samen met anderen een activiteit organiseren   
Op kleine kinderen passen   
Een plan maken om een woning te verbouwen   
Een computercursus volgen   
Muziek maken   
Nederlandse les geven   
Een cursus laminaat leggen volgen   
Een boek lezen   
Boodschappenlijstjes maken   
Een avontuurlijke vakantie uitstippelen   
Dieren verzorgen op een boerderij   
Schaken of dammen   
Een cursus experimentele dans volgen   
Iemand wegwijs maken in de stad   
Cursus volgen om jezelf beter te presenteren   
Een tv programmeren   
Een busje besturen   
Iemand helpen met belastingpapieren invullen   
Zelf een gedicht schrijven   
Meedoen in een politieke discussie   
Een lezing over kunst bezoeken   
Een bekende begeleiden naar het ziekenhuis   
Zelf een computer bouwen   
Een essay of een artikel schrijven   
Cursus ‘psychologie voor beginners’ volgen   
Een collage maken   
Iemand steunen bij problemen   
Naar een lezing gaan over verkooptechnieken   

Omcirkel bij de vragen waar je JA hebt geantwoord het 
symbool achter de antwoordkolom. Tel per symbool de 
totalen op en noteer die hieronder.

Aantal keren  : ——— 
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———

4. Motieven
Wat heb je in een organisatie nodig om het er naar je zin te 
hebben? Bekijk de stellingen en geef aan wat je wel (JA) of 
niet (NEE)op jezelf van toepassing vindt.
    JA NEE
Ik wil de kans krijgen nieuwe dingen te leren   
Mijn taken moeten duidelijk afgebakend zijn   
Ruimte voor eigen initiatief is voor mij belangrijk   
Ik wil graag weten wat er beleidsmatig speelt   
Ik wil werken aan maatschappelijke  
verandering   
Ik wil vooral andere mensen ontmoeten   
Ik wil werk doen dat me vanzelf goed afgaat,  
zonder bij te moeten leren   
Ik vind de sfeer binnen de organisatie 
belangrijk    
Ik wil mijn kwaliteiten/ervaring kunnen inzetten   
Ik zoek werk om iets voor mezelf op te bouwen    
Ik wil contact hebben met andere vrijwilligers   
Ik wil achter de doelstellingen van een  
organisatie kunnen staan   
Ik wil carrière kunnen maken   
Ik vind de politieke voorkeur van collega’s 
belangrijk    
Ik zou graag ook extra cursussen willen volgen   
Ik wil nieuwe mensen leren kennen   
Ik vind de status van een organisatie belangrijk   
Ik wil werken in een vast team van mensen   
Ik word graag ingeschakeld voor korte 
projecten    
Ik wil vooral gezellige mensen om me heen   
Ik zoek alleen iets voor langere tijd   
Liever een landelijke dan een lokale organisatie   
Ik wil politiek betrokken bezig zijn   
Ik wil het liefst werk doen bij mij in de buurt   
Regelmaat in het werk vind ik belangrijk   
Ik word graag uitgedaagd om mezelf te  
ontwikkelen   
Iets betekenen voor anderen staat voorop   
Ik wil meer structuur in mijn leven   
Vrijwilligerswerk is voor mij een opstap naar
andere activiteiten   
Ik wil graag anderen helpen   
Het liefst werk ik in teamverband   
Een goede training vooraf vind ik aantrekkelijk   

Omcirkel bij de vragen waar je JA hebt geantwoord het 
symbool achter de antwoordkolom. Tel per symbool de 
totalen op en noteer die hieronder.

Aantal keren  : ——— 
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———
Aantal keren  : ———

Wat voor type ben jij en 
welk vrijwilligerswerk past 
bij jou? Doe de test!
Het invullen duurt ongeveer een minuut of 
twintig. Probeer de vragen zo spontaan en eerlijk 
mogelijk te beantwoorden en sla geen vragen 
over. Vul antwoorden snel in; denk er niet te lang 
over na. Het gaat om je eerste gevoel. 

Deze test helpt je bij het maken van een keuze voor 
vrijwilligerswerk. Met het invullen van de vragen krijg je  
een duidelijker beeld van jouw:

1. algemene interesses
2. voorkeuren voor vrijwilligerswerk
3.  jouw kwaliteiten die je kunt inzetten als vrijwilliger
4.  jouw motieven om vrijwilligerswerk te willen doen.

De uitkomsten maken het je makkelijk(er) vrijwilligerswerk 
te vinden wat bij je past.

Hoe verder met de 
antwoorden?
De antwoorden bij deel 1 tot en met 3 geven jouw 
persoonlijke interesses, voorkeuren en kwaliteiten weer. 
Samen vormen ze de basis voor een bepaald type mens. 
Je kunt jouw type bepalen door de totalen van de delen 
1, 2 en 3 per symbool op te tellen.

        

Deel 1: ——— ———  ———  ———  ———  ——— 

Deel 2: ——— ———  ———  ———  ———  ——— 

Deel 3: ——— ———  ———  ———  ———  ——— 

Totaalscore ——— ———  ———  ———  ———  ——— 

Elk symbool staat voor het type dat bij jou past. Vooral 
het type met de hoogste score geeft aan hoe je te 
karakteriseren bent.

  een praktisch type
  een analytisch type
  een creatief type
  een sociaal type
  een ondernemend type
  een nauwkeurig type

Schrijf hieronder voor welk type je het hoogst hebt 
gescoord: 

Hoogste score voor: ————————————————————————

Tweede score voor: ————————————————————————

Derde score voor: ————————————————————————

Iedereen heeft wel iets van alle typen. Iemand is vaak niet 
óf het een óf het ander, maar van alles wat. Wel zijn er 
duidelijke verschillen in welke kenmerken de boventoon 
voeren. 

Herken je jezelf in het type dat uit de test kwam?

Bij welke organisatie?
De antwoorden uit deel 4 - Motieven tonen op basis 
van welke motieven je als vrijwilliger actief wilt zijn. De 
uitkomsten kun je gebruiken om hieronder te bekijken wat 
je in een organisatie zoekt en waar je naar kunt vragen.

Hoogste score voor:  
Het is voor jou belangrijk een organisatie te vinden die past 
bij jouw idealen. Je zoekt iets waar je je aan kunt verbinden, 
een organisatie waar je voor staat. Vrijwilligerswerk 
is een bewuste keuze voor een bepaalde manier van 
maatschappelijk bezig zijn. Zorg dus dat je eerst helder 
krijgt waar je je graag voor inzet. Wat raakt je? Wat zijn 
dingen die je aan het hart gaan? Als je op dit soort vragen 
antwoorden hebt gevonden, zoek je een organisatie die 
jouw idealen uitdraagt.

Hoogste score voor:  
Gezelligheid, prettige mensen om je heen, een open sfeer, 
dat is wat jij vooral zoekt in een organisatie. Je wilt mensen 
ontmoeten en leren kennen, je vriendenkring groter maken. 
Zorg dat je eerst bedenkt wie je in het dagelijks leven het 
liefst om je heen wilt hebben. Bij wie voel je je op je gemak? 
En hoe komt dat? Wat voor mensen spreken je aan, wie 
vind je interessant, aardig of grappig? Pas als je op dit 
soort vragen antwoorden hebt gevonden, zoek je een 
organisatie waar een sfeer is die bij jou past en waar de 
vrijwilligers elkaar bijvoorbeeld regelmatig ontmoeten.

Hoogste score voor:  
Uitgeleerd. Jij? Nooit! Je vindt het belangrijk om te blijven 
leren. Zorg ervoor dat je weet wat je wilt leren en waarom. 
Wil je je vaardigheden verder ontwikkelen of wil je juist 
nieuwe wegen inslaan en dingen doen die je nog nooit 
eerder hebt gedaan? 

Tip: lees nog eens de antwoorden in de eerste drie delen 
van deze test. Hoe dicht liggen je interesses en voorkeuren 
bij wat je nu doet? En welke kwaliteiten van jezelf vind je tot 
nu toe onderbenut? Als je op dit soort vragen antwoorden 
hebt gevonden, zoek je een organisatie waar je jezelf kunt 
ontplooien, waar je de ruimte krijgt om eigen ideeën uit te 
werken en waar je verder kunt groeien.

Hoogste score voor:  
Je bent op zoek naar regelmaat in je leven. Bedenk welke 
structuur je nodig hebt, wat past in jouw leven. Is dat één 
keer in de week een uurtje vrijwilligerswerk of geef je juist de 
voorkeur aan alle dagen een paar uur. Werk je liever alleen 
of in een team? Tip: begin met een activiteit te zoeken 
die aansluiten op wat je al kunt. Als je op dit soort vragen 
antwoorden hebt gevonden, zoek je een organisatie die jou 
de structuur biedt die bij je past.

Adviezen voor vervolg
Wil je meer suggesties voor vrijwilligersactiviteiten 
die goed bij jou passen? Vraag dan advies bij de 
Vrijwilligersacademie. Je kunt ook contact opnemen 
met een organisatie die jou aanspreekt. Gebruik 
de uitkomsten van de test om gericht vragen te 
kunnen stellen over het type werk en de omgang met 
vrijwilligers binnen de organisatie.

Welk type ben jij?
Het praktische type
Je vindt het leuk om met gereedschappen te werken. 
Dit kan van alles zijn: apparaten, materialen, machines 
en andere dingen waarbij je iets met je handen moet 
doen. Ook de verzorging van planten en dieren vind 
je misschien leuk. Je hebt een goed technisch inzicht 
en bent meer een doener dan een denker. Je werkt 
liever alleen dan samen met andere mensen. Je bent 
bescheiden, stabiel en volhoudend. Vooral activiteiten 
waarbij je de handen uit de mouwen kan steken, spreken 
je aan.

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk 
in de zorg die jou aanspreken zijn: dieren verzorgen 
op een zorgboerderij, spullen repareren (bijvoorbeeld 
huishoudelijke artikelen of computers), tuinonderhoud 
bij een verzorgingshuis, kleine klussen verrichten 
bij ouderen (bijvoorbeeld gras maaien, reparaties), 
systeembeheerder zijn bij een dagactiviteitencentrum.

Het analytische type
Je probeert alles om je heen te onderzoeken en te 
begrijpen. Je houdt van boeken lezen en van schrijven. 
Je bent meer theoretisch dan praktisch ingesteld. 
Je bent goed in wetenschappelijke activiteiten. Je 
werkt vaak liever alleen dan met anderen. Je bent 
systematisch, kritisch, nauwkeurig en verstandelijk. 
Aansprekende activiteiten voor jou zijn activiteiten 
met een onderzoekend karakter. Je bent bijvoorbeeld 
iemand die meedenkt in een vrijwilligersraad of graag 
beleidsstukken leest. Je zou ook een adviesfunctie uit 
kunnen voeren. 

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk in de 
zorg die jou aanspreken zijn: informatie documenteren 
bij bijvoorbeeld een zorgorganisatie of een bibliotheek, 
bestuurslid zijn van een vrijwilligersorganisatie, onderzoek 
verrichten voor een belangenorganisatie, mensen 
rondleiden in een museum, voorzet geven voor het 
opstellen van het vrijwilligersbeleid bij een zorginstelling.

Het creatieve type
Je vindt het leuk om vrije en creatieve dingen te doen 
die niet volgens allerlei vaste regels verlopen. Je hebt 
artistieke vaardigheden zoals toneelspelen of tekenen. 
Je bent waarschijnlijk iemand die graag knutselt, 
tekent of muziek maakt. Je houdt niet van geordende 
systematische werkzaamheden. Je bent fantasierijk, 
impulsief, misschien een beetje onpraktisch, maar 
zeker origineel. Artistieke activiteiten passen bij jouw 
creativiteit.

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk in de 
zorg die jou kunnen aanspreken zijn: kinderen schminken, 
vragen opstellen voor een museumspeurtocht, folders 
ontwerpen voor een ouderenbond, een muziekbandje 
begeleiden in een psychiatrisch centrum, creatieve 
activiteiten in een zorginstelling opzetten, kostuums 
maken voor een toneelstuk.

Het sociale type
Je werkt graag met andere mensen en kan dit ook goed. 
Je weet eigen gedachten en gevoelens goed onder 
woorden te brengen en luistert graag naar anderen. Je 
bent waarschijnlijk niet zo technisch. Je bent begripvol, 
vriendelijk, behulpzaam en idealistisch. In je optreden 
ben je tactvol, zorgzaam en sterk op een ander gericht. 
De activiteiten die je kunt doen nemen allerlei vormen 
aan, zoals informatie geven, onderwijzen, verzorgen of 
amuseren. Met name activiteiten waarbij samenwerking 
en het helpen van anderen voorop staan spreken je aan.

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk 
in de zorg die jou aanspreken zijn: voorlezen aan 
ouderen, een kookcursus geven, receptionist(e) van 
een dienstencentrum zijn, huisbezoeken brengen aan 
ouderen, voorlichting geven aan ouderen thuis, werken 
in de winkel van een verzorgingshuis, telefonisch 
hulpverlenen.

Het ondernemende type
Je houdt van leidinggeven en organiseren. Met 
overtuiging weet je jouw omgeving voor plannen 
enthousiast te krijgen. Organisatietalent is een tweede 
natuur en uitdagingen ga je niet uit de weg. Je bent een 
doener, geen denker. Wetenschappelijke activiteiten en 
lang denkwerk passen niet bij jou. Je bent ambitieus, 
dominerend, gezellig en optimistisch. Activiteiten die 
jou passen zijn economisch, politiek of organisatorisch 
van aard. Dit zijn meestal leidinggevende en bestuurlijke 
functies.

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk 
in de zorg die bij jou kunnen passen zijn: een open 
dag helpen opzetten, contactpersoon zijn van 
een vrijwilligersorganisatie, deelnemen aan een 
adviescommissie (bijvoorbeeld over huisvesting of 
ouderenbeleid), uitstapjes organiseren voor bewoners 
van een zorginstelling, promotieactiviteiten opzetten 
voor het werven van nieuwe vrijwilligers, een braderie 
organiseren.

Het nauwkeurige type
Je houdt van duidelijkheid en geordende activiteiten. Je 
vindt het vervelend als dingen chaotisch en rommelig 
zijn. Je beschikt over administratieve vaardigheden. 
Je bent volhoudend en je treedt niet gauw op de 
voorgrond. Je houdt van een precieze en systematische 
aanpak. Werkzaamheden die je aanspreken zijn vaak 
administratief, ambtelijk of secretarieel.

Voorbeelden van activiteiten in het vrijwilligerswerk in de 
zorg zijn: de boekhouding bijhouden van een vereniging, 
met mensen meegaan naar instanties, maaltijden 
bezorgen, assisteren in een bibliotheek, mensen helpen 
met formulieren invullen, magazijnmedewerker zijn bij 
een zorginstelling, secretarieel werk verrichten voor een 
cliëntenraad.

‘Ik ben er. Ook als je even niet 
wilt praten. Dan kom ik gewoon 
naast je op de bank zitten.

Lidie, ervaringsdeskundig trainer, vertelt wat voor haar het meest 
waardevol was in contact met haar maatje.© Vilans / Zorg Beter met Vrijwilligers vrijwilligersacademie.net


