
De 5 B’s van het vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid van Dalto bestaat uit 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, 
behouden en bedanken. Dit keer brengen we graag de B van begeleiden onder de 
aandacht. 

Waarom vrijwilliger zijn bij Dalto? 
Binnen Dalto is een grote groep vrijwilligers actief. Iedere vrijwilliger vindt het om een 
eigen, persoonlijke reden leuk en belangrijk om vrijwilligerswerk te doen: 
 

  

 

 

 

 

 



Binnen Dalto vinden we het belangrijk dat iedere vrijwilliger een taak doet die bij hem 
of haar past. We willen dat onze vrijwilligers plezier hebben in de taak die ze doen. 
Onze vrijwilligers krijgen de kans om hun talenten in te zetten en te ontplooien. Ze 
verdienen erkenning voor hun goede werk. De begeleiding van vrijwilligers is hierbij 
essentieel.  

Hoe begeleiden wij onze vrijwilligers? 
Een belangrijk onderdeel van de begeleiding van vrijwilligers is communicatie. Dit 
betekent regelmatig met vrijwilligers praten. Hoe gaat het met het uitvoeren van hun 
taken, wat zijn hun behoeften, welke ondersteuning hebben ze nodig en in welk opzicht 
willen ze zich ontwikkelen? Iedereen die vrijwilliger is bij Dalto heeft een 
aanspreekpunt. Dit zijn vaak bestuursleden, commissievoorzitters en leden van 
commissies. In het organogram op de website kun je zien wie jouw aanspreekpunt is 
en voor wie jij een aanspreekpunt bent.  
 
Wat doet een aanspreekpunt? 
Wat doet een aanspreekpunt binnen Dalto nou eigenlijk op het gebied van begeleiden? 
Als aanspreekpunt draag je zorg voor een goede taakverdeling en stel je waar nodig 
een draaiboek op. Je zorgt dat nieuwe vrijwilligers wegwijs worden gemaakt in hun 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Je stelt nieuwe vrijwilligers voor binnen Dalto, 
bijvoorbeeld via de website. Als aanspreekpunt sta je open voor vragen van de 
vrijwilliger. Je vraagt zelf ook regelmatig na hoe het gaat met de vrijwilliger en met de 
taak die hij of zij uitvoert. Minimaal één keer per jaar plan je een formeel gesprek met 
de vrijwilliger om te bespreken hoe het gaat. 
 
Wat kan jij zelf doen op het gebied van begeleiden? 
De aanspreekpunten zijn binnen Dalto belangrijk in het begeleiden van de vrijwilligers. 
Het begeleiden van onze vrijwilligers doen we echter ook samen. Maak nieuwe 
vrijwilligers wegwijs binnen onze club, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede 
overdracht als iemand jouw taak overneemt. Vraag iemand eens hoe het gaat of bied 
jouw hulp aan. Gewoon, omdat iedere vrijwilliger belangrijk is, samen maken we Dalto! 
 
Meer weten over vrijwilliger zijn/worden bij Dalto?  
Wil je meer weten over vrijwilliger zijn of worden bij Dalto? Kijk eens rond bij het 
onderdeel ‘vrijwilligers’ op de Dalto-site! 
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