DIDI DE VOS & RUBEN FUKUR
EINDOPDRACHT BACHELOR SOCIAL WORK

INVULFORMULIEREN

1

05/01/2021

Invulformulier

OP WEG NAAR
VERANTWOORD
VRIJWILLIGERSWERK

I NV UL FORMUL IE RE N

2

Auteurs

Didi de Vos (343126) &
Ruben Fukur (327575)

Datum

5 januari 2021

Opleiding

Bachelor Social Work Voltijd

School

Academie voor Sociale Studies,
Hanzehogeschool Groningen

Onderdeel

Eindopdracht Advies SSVB20EO

Opdrachtgever

Think Volunteer

Begeleider opdrachtgever

Mirthe Kroeze

Begeleidende docent

Mirabelle Schaub–de Jong

Invulformulier

I NV U LFO RMUL I E R E N VRIJWILLIGER
Inleiding
Het volgende formulier kun je gebruiken bij je eerste coaching gesprek. Zorg dat je tijdens
het gesprek meeschrijft bij onderstaande onderwerpen. Vervolgens kun je de notulen opsturen naar je coach. De coach zal dit opslaan in de Think Volunteer Academy, zodat jij en
je coach dit er altijd bij kunnen pakken als dit nodig is. Binnen het eerste gesprek ga jij en
je coach richten op de volgende onderwerpen:
• Kennismaking: hierin leren jij en je coach elkaar kennen en worden de verwachtingen
besproken van het coaching traject.
• Het project: hierin word je bevraagt over wat je al weet van het lokale project en diens
missie en visie. Zorg ervoor dat je je goed verdiept in het lokale project.
• De kwetsbare doelgroep: hierin word je bevraagt over wat je al weet van de kwetsbare
doelgroep en diens zorg/hulpvraag. Zorg ervoor dat je je goed verdiept in de kwetsbare
doelgroep.
• Onduidelijkheden: hier krijg je de mogelijkheid om eventuele onduidelijkheden m.b.t. het
lokale project en de kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken.
• Aansluiting: hierin word je bevraagt hoe je het beste kunt aansluiten bij de missie en visie
van het lokale project en de zorg/hulpvraag van de kwetsbare doelgroep waarmee je
werkt.
• Voorbereiding: hierin word je bevraagd hoe jij je denkt voor te bereiden op de activiteiten
die je gaat uitvoeren in samenwerking met het lokale project en met de kwetsbare doel
groep waarmee je werkt.
• Doelen: hierin krijg je de mogelijkheid om doelen te bespreken en op te stellen.
• Advies: hierin krijg je advies van je coach.
• Afsluiting en evaluatie: hier wordt het gesprek afgesloten en word je gevraagd naar hoe
je het gesprek hebt ervaren. Jij en je coach maken een planning voor het volgende
gesprek.
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Tussenevaluatie
Dit formulier kun je gebruiken voor de tussenevaluatie. Zorg dat je tijdens het gesprek
meeschrijft bij onderstaande onderwerpen. Vervolgens kun je de notulen opsturen naar je
coach. De coach zal dit opslaan in de Think Volunteer Academy, zodat jij en je coach dit er
altijd bij kunnen pakken als dit nodig is. Tijdens de tussenevaluatie wordt er terug geblikt
en vooruit geblikt op je inzet voor de kwetsbare doelgroep en de samenwerking met het
lokale project. Tijdens de tussenevaluatie ga jij en je coach richten op de volgende onderwerpen:
• Opening: hierin word je gevraagd naar hoe het de afgelopen periode is gegaan en ga je
in gesprek over hoe jij je gaat inzetten in de komende periode. Er wordt hier gevraag naar
negatieve- en succeservaring. Daarbij wordt er gericht op je gevoel, houding, persoonlijke
eigenschappen en je kwaliteiten en valkuilen.
• Aansluiting: hierin word je bevraagt hoe je de aansluiten bij de missie en visie van het
lokale project en de zorg/hulpvraag van de kwetsbare doelgroep waarmee je werkt hebt
ervaren en wat hierin eventueel beter zou kunnen.
• Thema’s: hier worden de volgende thema’s besproken: professionele afstand en nabijheid, communicatie en samenwerking. Er wordt gevraagd hoe je dit ervaart.
• Doelen: hier worden je opgestelde doelen besproken en in hoeverre deze behaald zijn
en of er nog dingen zijn waar je tegenaan loopt of juist goed gaan.
• Evaluatie, advies en afsluiting: hier wordt er teruggekeken op de tussenevaluatie en hoe
jij dit ervaren hebt. Daarnaast krijg je hier advies van je coach en wordt het gesprek afgesloten. Jij en je coach maken een planning voor het volgende gesprek.
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Eindevaluatie
Dit formulier kun je gebruiken voor de eindevaluatie. Zorg dat je tijdens het gesprek meeschrijft bij onderstaande onderwerpen. Vervolgens kun je de notulen opsturen naar je
coach. De coach zal dit opslaan in de Think Volunteer Academy, zodat jij en je coach dit
er altijd bij kunnen pakken als dit nodig is. Tijdens de eindevaluatie wordt er vooral terug
geblikt op je inzet voor de kwetsbare doelgroep en de samenwerking met het lokale project. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan hoe jij je vrijwilligerswerk of stage afsluit.
Tijdens de tussenevaluatie ga jij en je coach richten op de volgende onderwerpen:
• Opening: je wordt gevraagd hoe jij het vrijwilligerswerk of je stage hebt ervaren en wat je
hieruit meeneemt.
• Aansluiting: je wordt gevraagd in hoeverre het aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en het project heeft bijgedragen aan het leveren van een positieve impact.
• Doelen: je wordt gevraagd in hoeverre je doelen zijn behaald.
• Samenwerking: je wordt gevraagd hoe de samenwerking is verlopen.
• Overdracht en afscheid: je wordt gevraagd hoe je jouw inzet gaat overdragen aan de
volgende studenten en vrijwilligers zodat zij hier eventueel op voort kunnen borduren.
Daarnaast word je gevraagd naar hoe je het beste afscheid kan nemen van de kwetsbare
doelgroep en het lokale project.
• Evaluatie, advies en afsluiting: je wordt gevraagd hoe je het coaching traject hebt ervaren. Daarnaast krijg je advies van de coach over de afsluiting van je vrijwilligerswerk.
• Think Charity: je wordt gevraagd of je het project waarmee je hebt gewerkt financieel wil
blijven ondersteunen middels het donatie platform Think Charity. Je krijgt de mogelijkheid om ‘vriend van Think Volunteer’ te worden zodat je het project en diens kwetsbare doelgroep kan blijven ondersteunen.
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