
	  

Werkgroep	  Vrijwilligersbeleid.	  

De	  werkgroep	  

De	  werkgroep	  Vrijwilligersbeleid	  is	  ingesteld	  door	  de	  kerkenraad.	  

Motivatie	  hiervoor	  is	  aansluiting	  te	  zoeken	  bij	  de	  tijdgeest	  vanuit	  de	  visie	  dat	  in	  deze	  tijd	  ook	  het	  
vrijwilligersbeleid	  binnen	  de	  kerk	  bij	  de	  tijd	  moet	  blijven.	  

De	  werkgroep	  heeft	  als	  taak	  om	  voorwaarden	  te	  scheppen	  zodat	  vrijwilligers	  binnen	  de	  
geloofsgemeenschap	  die	  ondersteuning/toerusting,	  zorg	  en	  aandacht	  krijgen	  die	  zij	  wensen,	  en	  
mede	  daardoor	  met	  meer	  plezier	  hun	  werk	  kunnen	  doen.	  Gaven	  gericht	  werken	  is	  hierbij	  het	  
uitgangspunt.	  

Zij	  wil	  hiermee	  aanvullend	  en	  ondersteunend	  zijn	  aan	  	  kerkenraad,	  taakgroepen	  en	  werkgroepen	  
ook	  	  in	  de	  wijze	  waarop	  zij	  op	  een	  professionele	  manier	  vrijwilligers	  kunnen	  werven,	  begeleiden	  en	  
er	  ook	  weer	  afscheid	  van	  kunnen	  nemen.	  

Jouw	  gaven	  

Voor	  deze	  werkzaamheden	  vragen	  we	  twee	  vrijwilligers	  die	  de	  volgende	  gaven	  hebben:	  

1. Het	  (kunnen)	  bedenken	  en	  schrijven	  van	  voorstellen	  om	  de	  opdracht	  van	  de	  
kerkenraad	  	  	  gestalte	  te	  kunnen	  geven.	  

2. Creativiteit	  om	  te	  zoeken	  naar	  vormen	  en	  voorstellen	  om	  het	  nieuwe	  vrijwilligerswerk	  uit	  te	  
dragen.	  

3. Communicatieve	  vaardigheden	  en	  organisatietalent	  om	  motiverende	  gesprekken	  met	  
kerkenraad,	  taak-‐	  en	  werkgroepen	  voor	  te	  bereiden	  en	  te	  leiden.	  

4. Het	  zich	  kunnen	  vinden	  in	  de	  doelstelling	  zoals	  in	  de	  beleidsnotitie	  Vrijwilligerswerk	  is	  
omschreven.	  (zie	  binnenkort	  de	  site	  www.3ranken.nl	  onder	  werkgroepen)	  

5. Helicopterview,	  pioniersgeest	  ,	  lef	  en	  relativeringsvermogen.	  
	  
Tijdsinvestering	  

• 10	  vergaderingen	  per	  seizoen	  van	  maximaal	  2	  uur	  én	  
• Gemiddeld	  3	  dagdelen	  (avonden)	  per	  maand	  voor	  de	  activiteiten	  die	  het	  komend	  seizoen	  

gepland	  staan	  	  
	  
Wat	  we	  te	  bieden	  hebben:	  

• Indien	  nodig	  een	  cursus	  rondom	  het	  thema	  “Werven	  Begeleiden	  en	  Uitzwaaien”	  
• Een	  gemotiveerd	  en	  open	  team	  waarin	  	  je	  initiatief	  	  kunt	  nemen	  en	  creativiteit	  kwijt	  kunt	  binnen	  

de	  gegeven	  opdracht.	  
• Samen	  pionieren	  en	  telkens	  zoeken	  naar	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  
	  



	  

Onze	  opdracht:	  

Voor	  2012-‐	  2013	  heeft	  de	  werkgroep	  als	  concrete	  opdracht	  van	  de	  kerkenraad:	  

• Het	  informeren	  van	  kerkenraad,	  taakgroepen	  en	  werkgroepen	  over	  een	  zorgvuldige	  wijze	  van	  
werven	  van	  vrijwilligers	  

• Het	  maken	  van	  een	  leidraad	  om	  binnen	  permanente	  groepen	  minimaal	  1	  keer	  per	  twee	  jaar	  een	  
gesprek	  te	  voeren	  over	  je	  vrijwilligerswerk	  waarin	  o.a.	  aan	  de	  orde	  komt:	  je	  motivatie,	  je	  
begeleiding	  en	  je	  kwaliteiten.	  

• Het	  inventariseren	  van	  gaven	  van	  vrijwilligers,	  te	  beginnen	  met	  nieuw-‐ingekomenen.	  Ook	  hoort	  
daarbij	  de	  taak	  om	  kerkenraad,	  taakgroepen	  en	  werkgroepen	  bewust	  te	  maken	  dat	  we	  
meer	  gavengericht	  gaan	  werken.	  
	  

Het	  Huis	  van	  Bezieling	  (	  de	  nieuwe	  visie	  op	  kerk-‐zijn	  binnen	  De	  Drie	  Ranken)	  vraagt	  andere	  
kwaliteiten	  van	  vrijwilligers.	  Wij	  denken	  mee	  in	  het	  beschrijven	  	  van	  een	  plan	  hiervoor.	  	  Voor	  meer	  
informatie	  kunt	  je	  contact	  opnemen	  met	  Herman	  Ekenhorst	  tel	  5431134	  of	  06-‐50423338	  
(voorzitter)	  of	  Carla	  Wijlhuizen	  (secretaris)	  tel	  8430751.	  


