Titel

De parels benutten.
Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers

Voor wie

Bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en uitvoerend medewerkers van
organisaties die werken met vrijwilligers en die meer willen weten over de
mogelijkheden om meepraten en meedenken van vrijwilligers vorm te geven.

Doel

Het onderzoeken van de wensen en mogelijkheden voor medezeggenschap en
participatie in de besluitvorming door vrijwilligers in de eigen organisatie:
• in een groep die bestaat uit vertegenwoordigers van een organisatie of
vertegenwoordigers van verschillende organisaties;
• als voorbereiding op de besluitvorming binnen de organisatie over het
organiseren van meepraten en meedenken door vrijwilligers of voor een eerste
verkenning van de mogelijkheden.

Resultaat

Na de workshop hebben de deelnemers inzicht in de kenmerken; de functies en
effecten; de randvoorwaarden; en de valkuilen van de verschillende vormen
van medezeggenschap en participatie van vrijwilligers. Ook hebben zij zicht op
welke vormen zouden passen binnen de eigen organisatie.

Werkwijze

• Korte inleiding over het belang van het organiseren van de dialoog met de
stakeholders voor non-profits als semi-private organisaties en over de
categorieën en vormen van medezeggenschap en participatie.
• Inventarisatie van de kenmerken van de eigen organisatie, de vrijwilligers en de
aard van de taken die vrijwilligers uitvoeren, inclusief wensen en mogelijkheden
van de organisatie en de vrijwilligers.
• Mogelijkheden en consequenties van de verschillende vormen en onderzoek
toepasbaarheid in de eigen organisatie.

Werkvormen

•

Stellingenspel

•

Uitwerken vragen in groepen (tot 5 personen)

•

Gezamenlijk delen van de uitkomsten

Materiaal

Deelnemers krijgen de handreiking mee, of in een andere vorm tips en hoe’s.

Duur

4 uur

Procesbegeleiding

De workshop kan gegeven worden door een medewerker van de eigen organisatie
of door een trainer medezeggenschap met kennis van vrijwilligerswerk.

Procesbegeleiding

De workshop kan gegeven worden door een medewerker van de eigen organisatie
of door een trainer medezeggenschap met kennis van vrijwilligerswerk.

Vragen?

Deze workshop is ontwikkeld in het kader van het NOV-project Medezeggenschap
van Vrijwilligers. Met vragen over de inhoud of het geven van de workshop, kunt u
contact opnemen met Gerdien Blom van Blom Besluitvorming, tel. 030 73 70 915 of
e-mail info@blombesluitvorming.nl.
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