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Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten 
Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Vrijwilligersscan 

Om te achterhalen welke verbeteringen er in uw zorgorganisatie precies nodig zijn om de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwil-

ligers te optimaliseren, heeft Zorg Beter met Vrijwilligers (ZBmV) de Vrijwilligersscan ontwikkeld. Op een vrij eenvoudige en snelle manier 

krijgt u inzicht waar de grootste winst is te behalen in het verbeteren van die samenwerking. Uiteraard allemaal met als doel om de kwali-

teit van zorg en leven van uw cliënten te vergroten. 

 

De bedoeling is aan om bij de verschillende partijen – dat wil zeggen bij zorgmedewerkers, vrijwilligerscoördinatoren, middenmanagement, 

hoger management, maar vooral bij vrijwilligers zelf – na te gaan welke verbeteringen zij aangeven. Hiermee krijgt u zicht op welke punten 

de diverse betrokkenen graag verbeteracties tot stand zien komen. Dat zal tot onderlinge discussies kunnen leiden. Maar het creëert ook 

draagvlak voor de veranderingen die u daarna kunt gaan doorvoeren naar aanleiding van de uitkomsten van de Vrijwilligersscan.   

 

Hieronder beschrijven we de verschillende stappen om de Vrijwilligersscan uit te zetten, in te voeren en te analyseren. De scan bestaat uit: 

 Een formulier met de vragenlijst (in Microsoft Word gemaakt) door de verschillende partijen in te vullen. 

 Een Excelbestand. Dit Excelbestand helpt u om de uitkomsten te analyseren. U krijgt automatisch in tabellen en grafieken te zien 

welke verbeteringen wenselijk zijn. 

Uitzetten van de Vrijwilligersscan 

 Stap 1. Pas de Vrijwilligersscan aan uw organisatie 

De Vrijwilligersscan kunt u aanpassen aan de termen die u in uw zorgorganisatie gebruikt. Bijvoorbeeld afdelingshoofd in plaats van team-

leider of woning in plaats van woongroep of zorgplan in plaats van zorgleefplan. De Vrijwilligersscan is daarom voor u beschikbaar in een 

Wordversie. 

 

N.B. Let op dat de aanpassingen die u in de Vrijwilligersscan doet (bijvoorbeeld als u een vraag weghaalt of toevoegt) ook moet doorvoeren 

in het bijbehorende Excelbestand. 
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Stap 2. Deel de Vrijwilligersscan uit onder de verschillende partijen 

U kunt op verschillende manieren de Vrijwilligersscan uitzetten. Zo kunt u ervoor kiezen om alle beroepskrachten en vrijwilligers de scan 

toe te sturen en een begeleidende brief met daarin het verzoek om deze scan in te vullen. Ervaring leert dat deze manier niet tot een hoge 

respons leidt. U kunt beter afdelingen/teammanagers zelf vragen om deze Vrijwilligersscan persoonlijk uit te delen onder medewerkers en 

vrijwilligers. Een andere manier is om een selectie, verbeterteam of werkgroep in te stellen bestaande uit al de bovengenoemde verschil-

lende partijen, die deze scan invullen.  

 

Stap 3. Verzamel de ingevulde Vrijwilligersscans 

Probeer te bewerkstelligen dat van elke categorie ongeveer een even groot aantal lijsten is ingevuld. Als er maar één vrijwilliger een scan 

heeft ingevuld, geeft dat niet een voldoende representatief beeld van de vrijwilligers. Probeer vijf tot tien scans per type respondent te 

verzamelen. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte en de keuze van de organisatie. Zo zal bij kleinschalige woonvormen de deelname 

minder groot. 

Invoeren van de Vrijwilligersscan 

Stap 4. Sorteer de scans 

De Vrijwilligersscan is ingevuld door verschillende typen personen in de organisatie. Geef elk type een letter, bijvoorbeeld: 

A. Vrijwilligers  

B. Zorgmedewerkers 

C. Coördinator vrijwilligerswerk 

D. Middenmanagement  

E. Hoger management  

 

Dan ga je de lijsten sorteren op bijbehorende letter uit bovenstaand rijtje. Dus alle A’s, B’s etc. bij elkaar leggen. Vervolgens geef je elke 

scan ook een nummer, dus A1, A2, A3, B1, B2, B3 etc.  

 



 

 
3 

Stap 5. Tellen aantal keren ‘geen verbetering’, ‘enige verbetering’ en ‘veel verbetering’ 

Dan tel je per categorie op per vraag hoeveel keer een ‘1’, een ‘2’ en  een ‘3 is ingevuld. Dat doe je bijvoorbeeld zo: 
 

  Aantal keren 
‘geen 

Verbetering’ 

Aantal keren 
‘enige 

Verbetering’ 

Aantal ke-
ren ‘veel 

Verbetering’ 

Aspecten van Waarderen 

1 … elkaar kennen. Vrijwilligers en beroepskrachten kennen elkaar als ze op dezelf-
de afdeling/plek werken. 

2X 4X 6X 

2 … contact maken. Vrijwilligers en beroepskrachten begroeten elkaar en maken af 
en toe een praatje. 

5X 2X 5X 

3 … belangstelling tonen voor werkzaamheden van vrijwilligers (bijv. vragen hoe 
het geweest is, kaartje sturen bij ziekte)  

1X 3X 8X 

 
 

Stap 6. Vul de aantallen in het Excel-bestand  

Die getallen vul je in bij de verschillende tabbladen: paars voor vrijwilligers, blauw voor zorgmedewerkers, geel voor de vrijwilligerscoördi-

nator, oranje voor middenmanagement en  roze voor hoger management (deze tabbladen vind je onderaan het Excel-bestand). Zodra je een 

score hebt ingevuld wordt het vlakje wit. Zo zie je goed als een vlakje niet ingevuld is (zie onderstaand overzicht). 
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Schema 1 
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Analyse van de Vrijwilligersscan 

Stap 7. Ga naar tabblad ‘ANALYSE’(wit tabblad) 

Als je alle tabbladen hebt ingevuld zul je zien dat dan automatisch de percentages berekend worden in het witte tabblad met de tekst 

ANALYSE (zie onderstaand overzicht). Je ziet daar een grote tabel met alle aspecten. 
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Stap 8. Grafiek per aspect 

Als je per aspect wil kijken naar de reactie van de verschillende groepen dan kun je klikken op het kleine pijltje (zie roze pijl). Als je daar-

op klikt krijg je een uitrolmenu met de verschillende aspecten. Als je er een selecteert, verandert de grafiek die ernaast staat. Deze gra-

fieken kun je selecteren en kopiëren naar een Worddocument voor je verslag van de Vrijwilligersscan (zie hieronder een voorbeeldgrafiek). 
 
Grafiek. Elkaar kennen. Vrijwilligers en beroepskrachten kennen elkaar als ze op dezelfde afdeling/plek werken. 
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Stap 9. Analyseer per hoofdthema Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen 

Naast de analyse per aspect kun je ook analyseren op welke van de vier hoofdthema’s de meeste verandering gewenst wordt door de ver-

schillende groepen. Dat geeft deze tabel weer (zie oranje pijl). 
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In het spinnenweb daaronder kun je zien welke van de vier thema’s het meest moeten veranderen volgens de verschillende groepen. Ook 
dit web kun je kopiëren en in een Worddocument plakken. 
 
Stap 10. En dan? Wat kun je met de uitkomsten doen? 

De uitkomsten kunnen leiden tot discussies over wat nu nodig en wenselijk is. Een vervolgstap is om– gezamenlijk - een aantal verbeterpun-

ten te kiezen waar u mee aan de slag wilt gaan. Vanuit Zorg Beter met Vrijwilligers hebben we diverse suggesties voor verbeteracties ver-

zameld. Deze krijgt u toegestuurd. De trajectbegeleider zal ze met u doornemen en bespreken wat in uw situatie van toepassing kan zijn en 

welke ideeën u zelf hebt voor verbeteracties.  
 
 
Veel succes met de analyse.  


