Wat voor vrijwilliger ben ik?

Je bent een actieve burger
(is ook een vrijwilliger hoor!)

Start hier
Doe je wel eens iets voor een ander
zonder daarvoor betaald te worden?

Natuurlijk!

Met buurtgenoten
in mijn eigen wijk

Wat een enthousiasme!
Maar hoe doe je dat dan?

In een club of vereniging
met allemaal vrijwilligers
In welke positie?

In een organisatie met
beroepskrachten en vrijwilligers
Bestuurder

Coördinator

Als het moet
Nee zeg!

Als zo’n beetje alles instort
zoals met corona

Alleen voor familie
en bekenden

Ook niet als er iemand
bloedend voor de deur staat?

Omdat je het leuk vindt of
omdat het niet anders kan?

Overal en nergens, gewoon
als iemand me vraagt

Je bent een crisisvrijwilliger:
je komt in actie als de nood
hoog is!

Op meerdere manieren
die hierboven staan

Uitvoerende

Hoeveel tijd ben je
daarmee kwijt?
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Ja, dan wel

Omdat ik het
leuk vind

Ik ben toch geen
ziekenhuis!

Omdat het niet
anders kan

Je bent een fijn familiemens
maar geen vrijwillliger!
Je belt zelfs niet
even een taxi?

Hoera, een parallel-vrijwilliger:
Je bent een actief baasje! Wel
iets overlaten, hè!

Het klinkt alsof je
mantelzorger bent,
fantastisch, veel sterkte!

Oei, de zeldzame bestuursvrijwilliger. Zorg goed voor
jezelf en voor opvolging!
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Hoe lang ben je al
als vrijwilliger actief?

Maar van wie
moet dat dan?
Oh ja, dat is een
goed idee

Van mijn familie

Nee, dat ook niet
Van de overheid
Nou, veel plezier dan
maar in je bubble: je
bent geen vrijwilliger!

Je bent een geleide
vrijwilliger: je komt alleen
in actie als anderen je
ertoe aanzetten/dwingen

Ah, je bent een 100%
flex-vrijwilliger! Er
komen er steeds meer!

Pas net

Een paar
jaar

Mijn hele
leven

Van mijn baas

Van mijn begeleider

Je bent een werknemervrijwilliger: geniet en
leer van je ervaring!

Je bent de nieuwe
vrijwilliger: de hoop
van de natie!

Als vrijwilliger zijn je bevalt, volg dan de pijl terug!
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Meer dan
10 jaar
Je bent de
gehechte
vrijwilliger:
ga zo door
en deel je
passie!

Gevonden!
De eeuwige
vrijwilliger:
respect en
bedankt!

