
Zin en Onzin van 
vrijwilligerswerk

Hoe helpt vrijwilligerswerk je wél naar betaald werk?

Marjolein Kalter



Wie doet op dit moment 
vrijwilligerswerk (of denkt 

daarover)?



Wie denkt dat vrijwilligerswerk 
helpt bij het vinden van een 

betaalde baan?



Wat heb je na deze workshop?

• Strategie om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten met 
vrijwilligerswerk

• Insteek om je huidige vrijwilligerswerk waardevoller te maken

• Wil je de sheets?
Laat je naam en DUIDELIJK geschreven e-mail adres achter



Marjolein Kalter

Spreker, schrijver, trainer, loopbaancoach 
sinds 2006

Ontwerper van de Baancreatie methode

- uitgewerkt in trainingen 

- boek Creëer je volgende baan

Honderden mensen succesvol geholpen met 
loopbaanvraagstukken. 



Waarom vrijwilligerswerk?

• Wat biedt het jou?

• Waar helpt het jou mee?



Waartoe zou je vrijwilligerswerk doen?

• Om zinvol bezig te zijn

• Omdat een werkgever me dan leert kennen

• Omdat ik dan ervaring op kan doen in een ander specialisme

• Om werkritme op te doen

• Om onder de mensen te zijn

• Om me nuttig te voelen

• Vertrouwen opbouwen

• ….



Wie heeft betaald werk uit vrijwilligerswerk?

• Hoe is je dat gelukt?

• Wat heb je gedaan?

• Wat heb je niet gedaan?

• Wat is nodig om een baan uit vrijwilligerswerk te krijgen?



Wat maakt van vrijwilligerswerk naar baan 
moeilijk?
• Waar komt dat door?

• Waar heeft dat mee te maken?



Moeilijk van vrijwilligerswerk naar baan? 
WAARDOOR?
• Je doet het nu gratis

• Je verwacht dat het vrijwilligerswerk betaald gaat worden
• Het vrijwilligerswerk wordt geen baan (verdringing)

• Je vraagt niet naar betaald werk

• Je doet je vrijwilligerswerk, maar netwerkt niet actief

• Je doet vrijwilligerswerk zonder (leer)doel

• Doel is voor jou, niet voor de werkgever

• Er zijn geen vacatures

• Je wilt hetzelfde werk betaald doen bij dezelfde werkgever

• ….



Hoe leidt vrijwilligerswerk naar betaald werk?

• Wat helpt wel?



Hoe leidt vrijwilligerswerk naar betaald werk?

• Formuleer een leerdoel

• Tijdelijk: stel een termijn waarop je het doel wilt halen

• Feedback: Vraag de vrijwiligerscoördinator je leerdoel te beoordelen

• Aanbeveling: op LinkedIn van de coördinator

• Netwerken naar betaald werk 
• in een andere functie 

• of bij een andere werkgever



In actie: noteer voor jezelf

• Welke baan zou je willen hebben?
• Welke kwaliteiten zou je daarvoor beter moeten ontwikkelen?

• Welke leerdoelen kan je hierbij formuleren?

• Waar zou je dat kunnen leren?
• Werkgever

• Soort vrijwilligerswerk (omstandigheden, taken)

• Hoeveel tijd denk je daarvoor nodig te hebben?

• Hoe zie je denk je dat dit jou verder helpt naar betaald werk?
• Wat is de volgende stap?



Wissel uit met je buurman/buurvrouw

• Help elkaar in het definiëren van vrijwilligerswerk dat je verder helpt

Volgende baan

Te ontwikkelen Kwaliteiten

Mogelijke ontwikkelplek: werkgever/ rol

Hoeveel tijd heb je nodig?

Volgende stap naar betaald werk?



Uitkomsten

• Welke ontdekkingen heb je gedaan?

• Wie wil gaan beginnen met vrijwilligerswerk?

• Wie wil huidige vrijwilligerswerk gaan stoppen?

• Wie gaat ander vrijwilligerswerk zoeken?



Van vrijwilligerswerk naar baan

• Met meer ontwikkelde kwaliteiten
• En werkritme

• En aanbevelingen

• En ervaring bij een organisatie

• En meer ervaring in een kwaliteit

• En zelfvertrouwen doordat je doelen gehaald hebt

• Kies bewust je vacatures

• Op basis van de volgende baan die jij ambieert



Van ideale beroep naar je volgende baan?

6 Stappen:

1. Ik als merk
2. Ideale werkgever
3. Probleem
4. Contact
5. Oplossing
6. Contract



Vragen?

Linken mag!
https://www.linkedin.com/in/marjoleinkalter/

mailen: info@BaanAlsBusiness.nl

DANKJEWEL!

https://www.linkedin.com/in/marjoleinkalter/
mailto:info@BaanAlsBusiness.nl

