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De behoefte aan kwaliteit 
 

 

 
Vanuit het Landelijk Bestuur van de UVV is de wens geuit om een kwaliteitsimpuls te maken voor de 
lokale afdelingen. De grote vraag doet zich dan voor: Waar hebben we het over?  
Van Dale kent het woord “kwaliteitsimpuls” niet.  
 
Apart benoemd komen we tot de volgende omschrijving: 
 
 

• Kwaliteit is een label dat de kwaliteit van iets aanduidt, en 
 

• Impuls geeft weer dat iets opnieuw in beweging is gezet, of 
 

• Tot leven gebracht worden, of 
 

• Aansporing. 
 
 
Mooie omschrijvingen die ons na uitvoerige discussie tot het volgende gebracht hebben,  
te weten: 
 
 

• We gaan geen kwaliteitssysteem invoeren. 
 

• We gaan het hebben over houding en gedrag. 
 

• We gaan het met elkaar hebben over kwaliteit voor klanten, onszelf en vrijwilligers. 
 
 
 
Ongetwijfeld zal een aantal van u met dit onderwerp in de afgelopen periode bezig zijn geweest. Van 
belang is het nu om na te gaan of wat er is aan kwaliteitsbeleid voldoet aan de professionele 
standaard van vandaag de dag. 
 
Veel organisaties worden er zich steeds meer van bewust dat kwaliteit van doorslaggevend belang is 
om succesvol zaken te doen.  
Voor velen zal kwaliteit beslissend zijn of ze al dan niet zullen overleven. 
 
Als u om u heen kijkt dan zal u opvallen dat veel organisaties zich laten certificeren.  
Deze gecertificeerde organisaties willen dan ook alleen maar zaken doen met andere gecertificeerde 
organisaties. Voor de klanten ligt hiermee vast: 

a. Hoe zij (moeten) werken; 
b. Wat zij mogen verwachten; 
c. Hoe zij omgaan met klachten. 

Voor de Unie Van Vrijwilligers is het dus van groot belang de boot hierbij niet te missen. 
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Definitie van kwaliteit 
 

 

 
Kwaliteit definiëren 
U zou verwonderd zijn over het aantal keren dat het woord “kwaliteit” in reclame en kranten, op radio 
of tv gebruikt wordt. Het is duidelijk dat alle handelaren er zich bewust van zijn dat het woord 
“kwaliteit” zeer belangrijk is en dat de klanten vastberaden op kwaliteit uit zijn. Vandaar dat “kwaliteit” 
overal in logo’s, diensten- en productbeschrijvingen vermeld staat. 
 
Vraag je echter aan gebruikers wat kwaliteit precies betekent, dan krijg je een verbijsterde blik als 
antwoord. Diegenen die toch trachten te antwoorden, geven allicht een reeks antwoorden in de aard 
van: “goed” of “betrouwbaar”. 
 
Aangezien die woorden op zichzelf al moeilijk te omschrijven zijn, wordt de definitie van kwaliteit nog 
vager.  
Het wordt dus duidelijk dat we een precieze en, boven alles, gemakkelijk te begrijpen definitie van 
kwaliteit nodig hebben. Hoewel er heel wat definities bestaan, suggereren wij een definitie die 
rekening houdt met de groeiende tendens om zich op de klant te concentreren.  
In die zin suggereren wij: 
 
 
Kwaliteit = aan de eisen en verwachtingen van de klant voldoen of deze overtreffen. 
 
 
 
Belangrijke begrippen 
 

• Kwaliteit geldt zowel voor goederen als voor diensten. 
 

• Om kwaliteit te kunnen leveren moet men eerst de eisen van de klant begrijpen en zich daar 
naar richten. 

 

• We hebben zowel externe als interne klanten. Kwaliteit betekent dat men met de eisen van 
beide categorieën rekening houdt. 
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De meting van kwaliteit 

 

 

 
De meting van kwaliteit 
Eén van de grootste moeilijkheden in het vak van de kwaliteit is het paradigma, het ongegronde geloof 
dat kwaliteit moeilijk of zelfs onmogelijk te meten is.  
Wanneer we naar vroegere, traditionele definities voor kwaliteit kijken, wordt de oorzaak van die 
overtuiging heel duidelijk. Toch is de oude gedachte dat kwaliteit onmeetbaar is niet geldig als we 
kwaliteit beschouwen als conformiteit aan of overtreffing van de eisen van de klant. 
 
Heeft men duidelijk omschreven eisen, dan is het meestal zeer eenvoudig om na te gaan wat wel en 
wat niet gerealiseerd werd. Zodra de eisen gedefinieerd zijn, is meting een gewone kwestie van 
telling. 
 
Kwaliteit passen we voor alles in onze omgeving toe. We associëren kwaliteit met tastbare zaken die 
we kunnen kopen: auto’s, fototoestellen, kleren en zelfs huizen.  
We passen kwaliteit bovendien toe op diensten die we kunnen kopen.  
Net zoals producten, kunnen diensten de klant ofwel tevreden stellen, ofwel teleurstellen.  
Wij hebben een duidelijke neiging om producten, diensten en mensen uit het alledaagse leven op 
grondslag van de kwaliteit te beoordelen of te waarderen. 
 
Vreemd genoeg denken we er zelden aan om onszelf op de “kwaliteitsschaal” te zetten. Uitgaande 
van onze eigen indrukken, komt het gewoon niet bij ons op dat de producten die wij maken of de 
diensten die wij leveren, niet met de eisen van de klant in overeenstemming zijn en de klant dus 
teleurstellen. 
 
In ons binnenste willen wij echter altijd de klant tevreden stellen.  
Door die bijzondere wens, die intentie, denken wij al dat de klanten tevreden zijn.  
Deze overtuiging wordt nog versterkt door het feit dat klanten niet graag over hun teleurstelling klagen 
en dat ze ofwel de tekortkoming in onze prestatie zullen verdragen, ofwel een andere leverancier 
zullen zoeken, als ze dat kunnen. 
 
Denk hierover na als u, als klant, met uw aankopen teleurgesteld bent.  
Wat doet u? U kunt trachten uw leverancier te overtuigen beter te presteren, dan wel aan uw 
verwachtingen tegemoet te komen. De meesten van ons maken geen bezwaar tegen de lage kwaliteit 
die geleverd is. Dit kan doordat men de leverancier niet durft aan te spreken of omdat men toch geen 
andere keuze heeft. 
 
Beschouw nu dat u iemands leverancier bent.  
Zou het mogelijk zijn dat ondanks uw bereidheid en wens om de klanten tevreden te stellen, u niet aan 
hun eisen beantwoordt en dat de klanten het u niet zeggen? 
 

Er is iets interessants daarover is in een 450-koppige vennootschap ontdekt.  
Er werd vastgesteld dat de meeste personeelsleden noch hun leveranciers, noch hun klanten kenden. 
Hun werk bestond erin administratief werk te verrichten op documenten die zich in het “in-bakje” 
bevonden om ze vervolgens, na behandeling,  in het “uit-bakje” te leggen.  
De documenten kwamen en gingen op een geheimzinnige manier. Het personeel wist nooit waar de 
documenten vandaan kwamen en waar ze verdwenen.  
De eisen waaraan voldoening diende te worden gegeven om de klant tevreden te stellen, waren vaak 
onbestaand, niet gekend, amper omschreven of niet goed begrepen. 
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Dezelfde toestand werd in werkplaatsen vastgesteld; de arbeiders kregen er een gedeeltelijk 
geassembleerd stuk binnen, verwerkten het een fase verder en stuurden het naar een andere 
werkplaats door.  
De arbeiders van die afdeling wisten niet waar het gedeeltelijk geassembleerde stuk vandaan kwam of 
waar het naar terug vertrok. Ook al hadden ze kennis van de eisen, toch kregen ze geen of weinig 
feedback of ze al dan niet conform aan de eisen van de klant waren. 

 
Wat heeft dit alles met kwaliteitsmeting te maken?  
Indien wij, als individuen, echt kwalitatief hoogstaand werk en een output van kwaliteit willen leveren, 
dan dienen de volgende richtlijnen opgevolgd te worden: 
 
 

• Onze klanten identificeren. 
 

• De mate van tevredenheid van onze klanten over onze output bespreken. 
 

• De eisen van de klant verduidelijken. 
 

• Aan de klanten vragen in welke mate wij aan hun verwachtingen tegemoet komen. 
 

• Het verschil tussen eisen en de werkelijkheid opsporen. 
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Kwaliteit: Voortgang in cirkels 
 

 

 
Demingcirkel: 
 
 
PDCA = Plan – Do – Check – Act  
[Ontwerpen – uitvoeren – controleren -  borgen] 
 
 
Plan:  Zeggen wat je doet/gaat doen 
 [hoe werken we] 
 
Do:     Doen wat je zegt/hebt beloofd 
 [werken conform beschrijving] 
 
Check: Evalueren 
 [meten] 
 
Act:    Bijstellen 
 [van het plan en/of de werkwijze] 
 
    
Elk onderdeel van de cirkel heeft weer zijn eigen pdca-cyclus: 

- Wanneer maken we met wie een plan over hoe we willen werken? 

- Wie gaat dat schrijven? 

- Met wie bespreken we dat plan? 

- Wanneer evalueren we dat? 

- Hoe gaan we dat bijstellen? 
De organisatie maakt afspraken over de frequentie van de cyclus. 
 
 
Als de doelstelling helder is, kan ook een checklist gemaakt worden met daarin de eisen waaraan de 
cyclus en de meewerkenden moeten voldoen. 
Ook is dan duidelijk wanneer waarover aan wie verantwoording moet worden afgelegd. 
 
 
De momenten waarop de “check” plaatsvindt zijn: 

- de voortgangsgesprekken met medewerkers; 

- de voortgangsgesprekken met de klanten/afnemers; 

- de voortgangsgesprekken met geld- en faciliteitenverstrekkers. 
 
 
De momenten van verantwoording zijn bijvoorbeeld: 

- jaarvergadering met stakeholders (belanghebbenden); 

- uitgeven van bestuurs-communiqué. 
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Elke organisatie heeft werk aan twee “kanten”: 
 

1. de eigen medewerkers 
2. de klanten. 

 
 
Ad. 1. De eigen medewerkers 
 
Wat willen en verwachten medewerkers van een organisatie waar zij werk voor verrichten? 
Niet volledige of uitputtende opsomming: 

- [immateriële] beloning; 

- collega’s; 

- veilig en aantrekkelijk werk; 

- erkenning [van kwaliteiten]; 

- zinvolle tijdsbesteding; 

- éducation permanente. 
 
 
Wat verwacht “de baas” van de medewerkers? 

- stiptheid, integriteit, loyaliteit; 

- medewerker als ambassadeur van de organisatie; 

- feedback; 

- éducation permanente. 
 
 
Ad.2. De klanten 
 
Wat verwachten de klanten waarbij zij werk verrichten? 
Zelfde soort opsomming als boven: 

- werk/activiteiten die zij nodig hebben; 

- deskundigheid, inclusief juiste bejegening; 

- kunnen werken conform hun protocollen/kwaliteits- en veiligheidseisen; 

- continuïteit. 
 
 
 
Cirkel van beleidsvorming en besturing 
 
 
Elke organisatie heeft ook een beleidsopgave, die vervat kan worden in de cirkel met als onderdelen: 
 
Sturen                 [op de doelstelling] 
 
Beheersen           [van de risico’s] 
 
Toezicht              [op het werk en het werken] 
 
Verantwoording [afleggen aan elkaar en  “de anderen”] 
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Kwaliteitsborging 
  

 

 
Eén van de drie onderdelen van de kwaliteitscirkels is de borging van de kwaliteit die we voorstaan. 
Zoals we eerder zagen, bestaat elke cirkel weer uit de pdca-cyclus. 
Het gaat dus om plannen, uitvoeren, nagaan en [opnieuw] doen. 
 
Borging gaat over de kwaliteit van alle diensten, zoals die door een UVV-afdeling worden geleverd. 
Daarbij maakt het in feite niet uit of het nu om interne dan wel om externe klanten gaat. Het bestuur wil 
aan zijn vrijwilligers goede diensten verlenen en de vrijwilligers willen dat aan de klanten van de UVV. 
Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit te borgen: 
 
 
1. Door het bestuur 
 
Elk bestuur maakt voor zijn afdeling een jaarplan en legt aan het eind van die periode over zijn werk 
verantwoording af aan leden/vrijwilligers, aan afnemers/klanten en aan de UVV. 
Het werkplan wordt elk jaar gemaakt en afgestemd met de vrijwilligers. Dat werkplan is ook bekend 
bij/afgestemd op wensen die bestaan bij de klanten van de UVV. 
 
Het werkplan is start & basis van alles: eerst beleid en dan de begroting, opdat je weet waarom je 
welke inkomsten moet genereren om welk geld waaraan uit te geven. *) 
Het beleid, werk en werken van het lokale bestuur is voor ieder inzichtelijk en, op daartoe vastgelegde 
momenten, [jaarvergadering, beleidsvergadering e.d.] beïnvloedbaar. 
Ook de bevindingen/resultaten van de binnen het bestuur gehouden voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken zijn openbaar. 
 
*) 
Begroten: 

 
- Wat willen we bereiken? 

- Wat gaan we daarvoor doen? 

- Wat mag dat kosten? 
 
Jaarrekening: 

 
- Hebben we bereikt wat we beoogden? 

- Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 

- Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 
 
 
2. Door de vrijwilligers 
 
Functioneren & beoordelen. 
 
Bij de intake- of entreegesprekken bepalen projectleider en a.s. vrijwilliger of de werkzaamheden en 
de persoon en zijn mogelijkheden in voldoende mate bij elkaar passen. 
Daarin worden ook nadere afspraken gemaakt over het volgen van de vrijwilliger in zijn “loopbaan” 
binnen de UVV. 
 
De projectleiders/coördinatoren hebben op vooraf afgesproken momenten in enig jaar zogenaamde 
voortgangsgesprekken, ook wel functioneringsgesprekken genoemd. 
Hierbij gaat het er nadrukkelijk niet om het werk van de vrijwilliger te beoordelen, maar om een aantal 
zaken vast te stellen, zoals: 
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a. Hoe ervaart de vrijwilliger het werk dat hij doet? 
b. Komt het nog overeen met de oorspronkelijke verwachtingen en/of afspraken? 
c. Welke zaken of omstandigheden hinderen dan wel bevorderen het werken? 
d. Is er nog behoefte aan ondersteuning in het werk? 
e. Zijn er wensen met betrekking tot verandering van werk, werktijden o.i.d.? 
f. Zijn er andere zaken die voor het bestuur en/of de collegae van belang kunnen zijn in het 

overleg met de afnemer[s]? 
 
Deze lijst is niet uitputtend natuurlijk. Lokale omstandigheden spelen een rol en behoefte aan 
informatie die er bestaat. 
 
Het is van belang in het bestuur en met de vrijwilligers af te spreken dat er ook beoordelings-
gesprekken worden gevoerd. 
[Dit geldt nadrukkelijk ook voor de leden van het bestuur en de projectleiders/coördinatoren.] 
In deze gesprekken wordt het werk van de vrijwilliger beoordeeld. 
Om dat te kunnen doen, moet vastgelegd zijn wat de norm is, waaraan dat werk moet voldoen. Met 
andere woorden: er is een maatstaf waaraan gemeten wordt. 
 
Wij gaan er vanuit dat er afspraken zijn met de afnemers van onze diensten met betrekking tot: 

a. stiptheid 
b. continuïteit 
c. hygiëne 
d. voorkomendheid 
e. samenwerking 
f. vaardigheden 
g. discretie 
h. regelmatig overleg 
i. etc. 

Als die normen zijn vastgelegd, kan er pas beoordeeld worden hoe iemand op die onderdelen 
“scoort”. 
 
Ook moet duidelijk zijn wat er gebeurt/kan gebeuren als iemand “onder de maat” functioneert. 
Moet hij eruit of wordt er gelegenheid geboden opgeleid te worden? 
Het is verstandig beleid ook deze mogelijkheden en de consequenties daarvan, goed en openbaar 
vast te leggen. 
 
 
3. Bij de afnemer/klant 
 
Door middel van op vastgelegde tijstippen in enig jaar met de klant/afnemer te bespreken wat zijn 
bevindingen zijn met betrekking tot de dienstverlening van de vrijwilligers, krijgt de 
projectleider/coördinator inzicht in de aansluiting van het werk bij de wensen/verwachtingen van de 
klant. Het is dan een soort voortgangsgesprek tussen klant en leverancier. 
Ook kan dat een beoordelingskant hebben. 
 
Het is zaak om die twee kanten in de gesprekken duidelijk uit elkaar te houden, om vermenging te 
voorkomen van subjectieve en “objectieve” elementen. 
De informatie die uit deze gesprekken komt, kan dan voor het bijstellen van eigen beleid gebruikt 
worden. Communicatie hierover met vrijwilligers en afnemer is geboden. 
 
Hiermee is de pdca-cyclus weer gesloten. 
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Klantgerichtheid 
 

 

 
Hoogleraar Mathieu Weggemans heeft in zijn boek “Leidinggeven aan professionals, niet doen?” een 
self-assessment opgenomen voor diegene die aan zijn klantgerichtheid twijfelt.  
Deze test ziet er als volgt uit: 
 
 
De 7 punten volgen min of meer het werkproces in de tijd (input – throughput – output): 
 
 
 

1. Voor wie doe ik dit wat ik nu aan het doen ben eigenlijk? Doe ik dat voor mezelf of voor een 
klant? Als ik voor mezelf bezig ben: Waarom doe ik dat dan? Zijn er nog anderen die daar 
plezier van hebben of krijgen? Wie beoordeelt het resultaat van wat ik nu aan het doen ben en 
wie betaalt het eigenlijk? 

 
 

2. Als ik nu voor een klant bezig ben, is dat dan een potentiële klant of een klant die ik met naam 
en toenaam kan noemen? Voor het geval ik bezig ben voor een potentiële klant: Hoe weet ik 
dat die klant latent geïnteresseerd is in het resultaat van mijn werk? Wanneer en hoe ga ik die 
potentiële klant confronteren met dat resultaat? 

 
 

3. Als ik nu voor een concrete klant aan de gang ben, ben ik dan ook bezig te doen wat hij me 
gevraagd heeft? Weet ik precies wat hij van me verwacht? Anders gezegd: Hebben wij 
overeenstemming over de outputspecificaties? Is de vraag echt van de klant afkomstig of heb 
ik hem die –voor een deel- zelf ingefluisterd? 

 
 

4. In kennisintensieve organisaties geldt: Kwaliteit is doen wat je belooft. Ben ik aan het doen 
wat ik beloofd heb te zullen doen? Heb ik niet te veel beloofd? Kan ik inhoudelijk waarmaken 
wat ik beloofd heb en kan ik dat ook op tijd en binnen het budget waarmaken? Met andere 
woorden: Ben ik deskundig genoeg voor deze klus? 

 
 

5. Weet ik eigenlijk wel of klanten tevreden zijn over de kwaliteit van mijn werk? Zo nee, waarom 
weet ik dat niet? Zo ja, hoe weet ik dat dan? Voel ik dat aan, leid ik dat af uit het gedrag van 
de klant of evalueren we samen na afloop hoe het gegaan is en wat er is bereikt? 

 
 

6. Kan ik bij een oordeel van de klant over de kwaliteit van mijn werk differentiëren naar zijn 
tevredenheid over mijn vakdeskundigheid en zijn tevredenheid over mijn bejegening? 

 
 

7. Doe ik niet te veel van hetzelfde? Sluipt er niet een zekere routine in mijn werk door het soort 
opdrachten dat ik aanneem? Doe ik dat om het mezelf makkelijk te maken, of om een hoge 
productie te kunnen halen (geld!), of omdat ik me nog beter wil specialiseren op dat type 
klussen, of omdat ik het lastig vind om wéér nieuwe methoden en technieken aan te leren?  
Ambieer ik eigenlijk nog wel vakinhoudelijke uitdagingen en waarom is dat zo? 

 



12 

 

Taakvolwassenheid en stijl van leidinggeven 
 

 

 
De mate van taakvolwassenheid is afhankelijk van de bekwaamheid en de bereidheid van de 
medewerker. 
De bekwaamheid is de kennis, ervaring en vaardigheid, waarvan iemand blijk geeft wanneer hij/zij met 
een specifieke taak of activiteit bezig is.  
De bereidheid hangt af van het zelfvertrouwen, de toewijding en de motivatie, waarvan de  
medewerker blijk geeft, wanneer hij/zij een specifieke taak of activiteit voltooit. 
Of: het onderscheid tussen kunnen en willen. 
 
 
Belangrijk in beide definities zijn de woorden “blijk geeft”. 
U kunt de taakvolwassenheid het beste inschatten aan de hand van waarneembaar gedrag. Dat is dus 
alleen het gedrag dat u observeert, zonder dat u daar interpretaties aan verbindt. 
 
 
De mate van taakvolwassenheid varieert naar gelang de taak die mensen opgedragen krijgen en is 
dus geen persoonlijkheidskenmerk.  
Soms is het nodig een taak op te splitsen in activiteiten, waaruit zij is opgebouwd.  
Een laboratoriummedewerker kan bijvoorbeeld wel vakkundig bloed prikken, maar besteedt minder 
aandacht aan sociaal-emotionele begeleiding.  
Hoe beter u als leidinggevende in staat bent om een taak te ontleden tot verschillende activiteiten, hoe 
nauwkeuriger u de taakvolwassenheid van een medewerker zult kunnen inschatten. 
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Houding en gedrag 
 

 

 
Voor de omgang met collega’s gelden 8 regels: 
 

1. Respecteer elkaar, elkaars meningen en ideeën. 
 

2. Communiceer vriendelijk, duidelijk, open en eerlijk, zonder verborgen agenda. 
 

3. Spreek elkaar aan, zowel op gewenst (geef een compliment!), als ongewenst gedrag. 
 

4. Praat mèt elkaar, niet over elkaar. 
 

5. Wees bereid om over de eigen grenzen heen te kijken en mee te denken. 
 

6. Maak je eigen verantwoordelijkheid waar (neem het heft in eigen hand/verbeter de wereld, 
begin bij jezelf). 

 
7. Wees hoffelijk! 

 
8. Ga zorgvuldig om met ruimte en materiaal. 

 
 
Bestuursleden respecteren en ondersteunen hun vrijwilligers. 
Zij geven het voorbeeld in het naleven van de 8 regels. 
Wat we nog meer van het bestuur verwachten: 
 

• Demonstreren van ondernemingszin, nemen van (verantwoorde) risico’s. 
 

• Oog hebben voor de mens achter de vrijwilliger. 
 

• Besluiten nemen op basis van argumentatie, niet blindelings opvolgen van opdrachten 
zonder de eigen kritische geest aan te spreken. 

 

• Loyaal uitdragen van eenmaal genomen besluiten. 
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Tien netwerkblunders 

 

 

 
Val niet in die veelgemaakte netwerkkuilen! 
 
 
1. Een titel zegt niet alles. 
Iedere verkoper weet dat je bij degene moet zijn die de macht heeft en dat is niet altijd degene met de 
mooiste functietitel. Laat u niet misleiden. 
 
2. Bekend is niet altijd bemind. 
Sluit u niet bij een organisatie aan alleen omdat die bekend is, zonder dat u er verder iets mee heeft. 
Uw motieven zijn dan pijnlijk duidelijk. Bovendien hoeft de bekendheid van een organisatie niets te 
zeggen over de populariteit en/of betrouwbaarheid ervan. Kies uw netwerk zorgvuldig. 
 
3. Wees niet te hebberig. 
Sommige mensen willen altijd meer dan waar ze recht op hebben. Bewaar uw grote verzoeken voor 
grote zaken. Houd bij wat u heeft gekregen en wat u heeft gegeven en zorg dat die twee in balans 
blijven. 
 
4. Denk niet voor een ander. 
Goed, u heeft een gunst nodig. Ga er niet meteen van uit dat de ander die toch niet zal verlenen. Als 
het voor u de moeite waard is en de ander ertoe in staat zou zijn: Vraag het gewoon. Ja, hij of zij kan 
nee zeggen, maar er is geen enkele reden om dit alvast zelf te doen. 
 
5. Houd uw contacten warm. 
Vergeet niet wie u verder geholpen heeft en u geïntroduceerd heeft bij invloedrijke figuren. Blijf in 
contact, ga het niet negeren zodra u heeft wat u wou. Het maakt een slechte indruk op uw nieuwe 
kennissen en wie weet heeft u hen later opnieuw nodig. 
 
6. Denk niet dat het bedrijfsnetwerk ook uw netwerk is. 
Doe niet alsof uw directeur uw beste vriend is als u hem zelfs nog nooit ontmoet heeft. Ga er niet van 
uit dat u een goede band met iemand hebt omdat die goede zaken met uw bedrijf doet. 
 
7. Wacht niet te lang met terugbellen. 
Ook al kost het verzoek dat u krijgt u tijd en moeite, negeer het niet en stel een reactie niet uit. Ook uw 
fouten gaan genadeloos rond in uw netwerk! 
 
8. Blijf niet hangen in het verleden. 
Gaat die telefoon niet zo vaak als vroeger? Misschien moet u eens gaan e-mailen of faxen (niet meer 
zo actueel) of sociale netwerksites bezoeken. U bent zo oud als uw netwerk. Blijf het verjongen en 
moderniseren. 
 
9. Onderschat die persoonlijke noot niet. 
Een persoonlijke noot kan het verschil betekenen tussen succes en mislukking. Succesvolle bedrijven 
en mensen weten hoe ze hun klanten en relaties het gevoel moeten geven dat ze er echt toe doen. 
 
10. Wees niet bang vragen te stellen. 
Veel mensen zijn bang dat ze dom overkomen als ze vragen stellen. Dat is echter niet zo. 
Integendeel. Alleen door te vragen komt u erachter wat uw klanten willen, wat uw relaties willen en 
kunt u nog beter op hun wensen inspringen. En dat leidt tot succes. 
 
Bron: Charles Powell 
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De functie van de kwaliteitsfunctionaris 
 

 

 
Kwaliteit vraagt aandacht voor uiteenlopende zaken, zoals strategie, managementstijl, cultuur en 
processen. 
Centraal bij het streven naar kwaliteit staat een continue uitwisseling tussen klant en organisatie. 
Oftewel: een helder beeld van wat klanten willen enerzijds en een voortdurende verbetering van de 
organisatie om aan die wensen tegemoet te kunnen komen anderzijds. 
 
Met deze hierboven beschreven opgave zijn veel organisaties bezig. Ook de UVV gaat zich hiermee 
bezighouden middels deze kwaliteitsimpuls. 
 
 
Om dit in de lokale afdelingen goed gestalte te geven, wordt de functie van kwaliteitsfunctionaris 
ingevoerd. Deze functie kan worden uitgevoerd door een projectleider of, als een afdeling klein is, 
door een bestuurslid. 
De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor de invoering van de kwaliteitsimpuls. 
 
Over de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit informeert en instrueert iedereen binnen de 
lokale afdeling. Hij of zij is de vaandeldrager van het onderwerp kwaliteit. 
 
 
De kwaliteitsfunctionaris legt verantwoording af aan het lokale bestuur. De activiteiten van hem of haar 
worden opgenomen in het jaarverslag. 
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Het vrijwilligersdossier 
 

 

 
Het is van groot belang dat iedere lokale afdeling een (digitaal) vrijwilligersdossier maakt. 
Onderstaande documenten met betrekking tot de vrijwilligers dienen daarin te worden opgenomen. De 
bewaartijd is 5 jaar. 
 
 
Het dossier dient te bestaan uit: 
 
 

1. Aanmeldingsformulier. 
 

2. Overlegde projectbeschrijving en functiebeschrijving. 
 

3. Vrijwilligersovereenkomst, algemeen. 
 

4. Identiteitsbewijs. 
 

5. Verklaring Omtrent Gedrag (indien van toepassing). 
 

6. Verslag evaluatie einde inwerktijd. 
 

7. Verslag functioneringsgesprek (1x per jaar). 
 

8. Verslag beoordelingsgesprek (indien van toepassing). 
 

9. Exitgesprek-formulier. 
 
 
 
Inhoud klantdossier 
De documenten met betrekking tot de klant dienen eveneens bewaard te worden. 
 
 
De volgende documenten komen in het klantdossier: 
 
 

1. Projectbeschrijving en functiebeschrijving. 
 

2. Overeenkomst tussen klant en lokale UVV-afdeling. 
 

3. Voortgangsgespreksverslagen tussen klant en lokale afdeling. 
 

4. Verslag evaluatie. 
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De helpdesk voor de lokale UVV 
 

 

 
I. 
De helpdesk is ingericht voor de besturen en kwaliteitsfunctionarissen van de UVV-afdelingen. 
 
De helpdesk wordt bemand door: 

-          André de Graaff van De Graaff Consult B.V. 
& 

-          John Hekelaar van Hekelaar Advies. 
 

Telefonisch is de desk bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. 
André de Graaff op nummer 06-22450002 en 
John Hekelaar op nummer 06-51502681. 
 
Via de e-mail kan natuurlijk altijd een vraag gesteld worden: 
degraaffconsult@planet.nl of 
info@hekelaar-advies.nl 
 
 
II. 
De helpdesk is operationeel vanaf 22 maart 2010 tot en met 31 december 2010. 
 
 
III. 
De helpdesk is gratis voor bestuursleden en kwaliteitsfunctionarissen van lokale UVV-afdelingen. 
 
 
IV. 
Vragen die met onderwerpen uit de “Kwaliteitsimpuls” te maken hebben, worden beantwoord. 
 
 
V. 
Vragen die zonder meer te beantwoorden zijn met een advies of een verwijzing naar een 
[management]tekst zijn gratis, ook als we een tekstje of adviesje moeten schrijven per mail. 
Maar vragen die een gesprek nodig hebben of een uitgebreid antwoord, kosten geld. 
Als we ergens heen moeten om met een bestuur te spreken kost dat € 65,00 per uur, excl. BTW; de 
reiskosten zijn € 0,35 per km. 
Deze bedragen gelden gedurende de tijd die de desk actief is. Daarna gelden de normale tarieven en 
voorwaarden van de beide bureaus. 
 
 
VI. 
Binnen 14 dagen mag een antwoord verwacht worden. 
Dat geldt dan voor een eenvoudig antwoord of advies. 

mailto:degraaffconsult@planet.nl
mailto:info@hekelaar-advies.nl
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Het proces (vrijwilliger en klant)  
 
1. Beleid 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1A Opstellen beleidsplan  
 
Parallel aan het beleidsplan en jaarverslag voor de eigen afdeling wordt er ook één voor de gemeente 
gemaakt en voor de eigen PUVV.  
 

 

 

 

 
 

1A 
Opstellen beleidsplan  

 

Beleidsplan  

1B 
Opstellen actieplan  
  

 

Actieplan  

1C 
Opstellen jaarverslag   

 

 

Jaarverslag 
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2. Vrijwilliger  
 
Onderstaand is globaal het proces rond de plaatsing van een vrijwilliger weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2A Werving vrijwilliger  
 
Via de volgende manieren worden er vrijwilligers geworven:  

• Website (Opmerking: ca. 50% van de afdelingen heeft een eigen website, waarvan 25% in 
eigen beheer en de rest door het webbureau van het landelijk UVV). Er zijn heel weinig 
afdelingswebsites waar een aanmeldformulier op staat (wel op de landelijke website). 

 

• Vrijwilligerscentrale.  
 

• Mond-op-mond reclame (deze is de meest effectieve). 
 

• Advertentie krant. 
 

• Via de website van de klant een link naar de UVV. 
 

2B 
Intakegesprek vrijwilliger  

Aanmeldingsformulier 
invullen en algemene 
afspraken UVV overleggen 

2C 
Match vrijwilliger en 
project 

2D 
Plaatsingsgesprek  

Overleggen 
projectbeschrijving  en 
functiebeschrijving 

2E 
Start vrijwilligerswerk op 
project  

 

Vrijwilligersovereenkomst 
tekenen  

2F 
Evaluatiegesprek einde 
inwerktijd 

 

Evaluatieformulier einde 
inwerktijd volgen en invullen 

2G 
Voortgangsgesprek 

 

Voortgangsgespreks-
formulier volgen en invullen 

2H 
Beëindiging 
vrijwilligerswerk 

 

Exitgesprekformulier 
vrijwilliger volgen en invullen  

2A 
Werving vrijwilliger  

 

Folder UVV 
Website UVV 

 

Beoordeling bij niet 
functioneren (Hiervan 
dient een verslag 
gemaakt te worden) 
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• Vacatures op wervingssites plaatsen.  
 

• Flyers bij huisarts, apotheek en supermarkt. 
 

• Vrijwilligers zoeken vrijwilligers. 
 
 
2B Aanmeldingsgesprek/ intake vrijwilliger  
Aanmeldingsformulier invullen. 
 
 
2C Match vrijwilliger en project 
Vrijwilligers solliciteren vaak gericht op een functie binnen een bepaald project.  
 
 
2D Plaatsingsgesprek  
Belangrijk is dat de functiebeschrijving een afbakening geeft van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de vrijwilliger en dus voorkomt dat men te ver gaat in zijn/haar dienstverlening. 
 
 
2E Start vrijwilligerswerk op project  
Er zal op korte termijn worden gewerkt met een algemeen contract met daarin wat men van de UVV 
en van de vrijwilliger mag verwachten. Daarnaast wordt er gewerkt met een specifiek voor het project 
gemaakt contract.  
 
Opmerking:  Wanneer er binnen afdelingen een leeftijdsgrens gehanteerd wordt, dan moet dat in het 
vrijwilligerscontract vermeld staan. Anders is er sprake van leeftijdsdiscriminatie volgens de Wet 
Gelijke Behandeling. 
 
Een kopie van het paspoort of een ID-bewijs hoort in het vrijwilligersdossier opgenomen te worden.  
 
Er komt steeds meer vanuit de opdrachtgever de vraag naar een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) van een vrijwilliger. Opmerking: De LUVV heeft een landelijke NOV-intentieverklaring 
ondertekend. De NOV –waarvan de UVV lid is- beijvert zich, samen met justitie, om de VOG voor een 
vrijwilliger kosteloos via de gemeente te kunnen verkrijgen. (zie e-mail LUVV d.d. 4 februari 2010). 
 
Ook bestaat de mogelijkheid met de opdrachtgever wordt afgesproken een VOG aan te vragen en dat 
de afdeling aan het einde van de inwerktijd van de vrijwilliger de gemaakte kosten van de 
opdrachtgever terugkrijgt.  
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2F Evaluatiegesprek einde inwerktijd 
Aanbeveling: Inwerktijd niet langer dan twee maanden.  
 
 
2G Voortgangsgesprek (één keer per jaar) 
Belangrijk is het verschil tussen een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Beoordeling 
gaat over het verleden en voortgangsgesprekken over de toekomst. Belangrijk is om niet over de 
persoon te praten, maar over het gedrag.  
Beoordelingsgesprekken worden enkel gehouden bij het niet functioneren van vrijwilligers. Belangrijk 
is dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.  
 
 
2H Beëindiging vrijwilligerswerk 
Belangrijk is om dit schriftelijk vast te leggen.  
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3. Klant  

 
Onderstaand is globaal het proces rond de opstart van een project weergegeven.  
 

 
 

 
3A  Werving projecten 
Iedere afdeling heeft zijn eigen manier van het verkrijgen van klanten. Er vindt geen actieve werving 
plaats. Klanten vinden vaak op eigen initiatief de UVV. Via de projectleider/ coördinator die al bij de 
klant binnen zit worden soms nieuwe projecten verkregen.  
 
 
3B  Wensen en behoefte van de klant in kaart brengen 
Dit correspondeert met 2D.  
 
 
3C  Afspraken met instellingen vastleggen 
De afspraken met instellingen worden vastgelegd in een overeenkomst. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is de financiële vergoeding aan de UVV.  
 
Opmerking: Bij vriendschappelijk huisbezoek zijn geen afspraken vastgelegd. Ook ter bescherming 
van de vrijwilliger is niets geregeld. Juridisch advies: De afspraken die men tijdens dit gesprek maakt, 
dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Dit verslag dient van een ondertekening te worden voorzien. 
 

3A 
Werving projecten 

3B 
Wensen en behoefte 
van de klant in kaart 
brengen 

3C 
Afspraken vastleggen 

 

Folder UVV 

3E 
Voortgangsgesprek (x 
keer per jaar) 

 

 

Voortgangsverslag volgen 
en invullen  

3F 
Beëindiging project 

 

Evaluatieformulier opdracht- 
gever invullen  

 

Projectbeschrijving  en 
functiebeschrijving vrijwilliger 
opstellen  

3D 
Opstart project 

Overeenkomst tussen klant 
en lokale UVV afdeling 
opstellen 
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3D  Opstart project 
- 
 
 
3E  Voortgangsgesprek project (x keer per jaar) 
Gesprekken vinden via de informele weg plaats (relatiebeheer) en daarnaast zijn er formele 
voortgangsgesprekken met coördinatoren van de instelling en/of directie van de instelling. Deze 
gesprekken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.  
 
 
3F  Beëindiging project 
Evaluatieformulier opdrachtgever invullen en overhandigen aan opdrachtgever. 
 
Dit formulier dient binnen de afdeling besproken te worden en met name dient gekeken te worden 
naar de leermomenten. 
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4. Extra 
 

• Vertrouwenspersoon 
Er is geen vertrouwenspersoon. Dit wordt landelijk geregeld. 
 

• Klachtenbehandeling 
Klachten horen bij het lokale bestuur binnen te komen. Soms komen klachten bij het 
landelijk bestuur. Deze klachten worden doorverwezen naar het bestuur van de 
betreffende afdeling. Meestal komen de klachten landelijk binnen, omdat de klager niet tot 
overeenstemming met het lokale bestuur komt. Dan wordt de klacht doorverwezen naar 
het provinciaal bestuur. Komt men er daar ook niet uit dan komt de klacht op het bureau 
van het landelijk bestuur terecht. Er komt zo spoedig mogelijk een landelijke 
klachtenregeling. 
 

• Scholing 
De afdelingen gaan erg divers om met opleidingen. Er zijn bijvoorbeeld 
opleidingsmogelijkheden via het provinciaal bestuur of via de vrijwilligerscentrale. Dit 
betreffen vrijwel allemaal opleidingen om de bestuurskracht te vergroten. De meeste 
(technische) opleidingen worden door de desbetreffende instellingen verzorgd.  
 

• Bestuursaansprakelijkheid 
Dat kan geregeld worden via VNG en de LUVV. Informatie te verkrijgen bij het 
secretariaat LUVV. 

 

• Subsidies 
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het landelijk secretariaat. 
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           SWOT-analyse 
   Een middel om beslissingen te nemen 

 
Sterke & Zwakke kanten van een organisatie én Kansen & Bedreigingen ervan 

  
Alle onderdelen van deze analyse liggen zowel binnen als buiten de eigen organisatie [en haar 
medewerkers]. 
Als [het bestuur van] een organisatie wil meten en weten hoe zij staan t.o.v. zichzelf en de omgeving 
en de [nieuwe] koers of strategie moet bepalen, is het maken van een swot-analyse een goed 
instrument. 
Ook als een organisatie zichzelf anders wil positioneren als voorheen of met andere of nieuwe 
producten de markt op wil, komt een analyse van pas. 
 
Het vraagt een open en eerlijke houding t.o.v. de eigen organisatie, van de eigen spankracht en 
mogelijkheden. 
Het is vaak makkelijker om iets te vinden van de omgeving dan van de eigen organisatie en haar 
mensen. 
De koers die een organisatie wil gaan varen, het doel dat zij wil bereiken is bepalend voor de 
elementen die in de analyse gebruikt gaan worden. 
Het gaat erom de kansen en bedreigingen etc. af te wegen en dan pas een beslissing te nemen. 
Stel de elementen op in een tabel zonder voorbehoud of analyse ervan, in een open gesprek met de 
belanghebbenden. 
Zo leert u tevens elkaars waarden kennen die aan de toekomst van de organisatie worden gehecht. 

Sterke punten Zwakke punten Kansen Bedreigingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:SWOT_nl.png
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                      Missie, Visie & Strategie 
 
 
 
Missie:  Waartoe zijn wij op aard? 
               De identiteit van de organisatie; de principes, de kwaliteit. 
 
 
 
Visie:  Wat is de continuïteit van deze organisatie?; Wat willen we bereiken? 
            Het toekomstbeeld dat allen delen; diensten & producten vertonen samenhang. 
 Denk aan:  

- omgevingsontwikkelingen; 

- marktbehoefte & doelgroepgedrag; 

- regelgeving; 

- wat is onze positie in de toekomst; 
       = SWOT-analyse: de analyse van Sterke & Zwakke punten, Kansen & Bedreigingen. 
 
Hieruit volgt de koers die te volgen is. 
 Maak/formuleer de visie kort en bondig én maak het meetbaar. 
Creëer draagvlak: draag de visie uit waar u maar kunt. 

 
 
 
Strategie: Hoe gaan we dat bereiken? 

Lange termijnplan: wat willen we doen en hoe willen we dat bereiken. 
= inrichten van de organisatie en de processen. 
De organisatiecultuur beïnvloedt de werkwijze van medewerkers. 

 

 


