
Omgang met vrijwilligers en conflicten Omgang met vrijwilligers en conflicten Omgang met vrijwilligers en conflicten Omgang met vrijwilligers en conflicten 

binnen de organisatiebinnen de organisatiebinnen de organisatiebinnen de organisatie



VoorstellenVoorstellenVoorstellenVoorstellen

� Mirjam Addiks

� Beheerder 

� Asiel

� Pension

� Dierenambulances

� Maatschappelijke taak

� Testlocaties

� Nieuwbouw

� Plm. 125 vrijwilligers



Vrijwilligers organisatieVrijwilligers organisatieVrijwilligers organisatieVrijwilligers organisatie

� Vaak ontstaan vanuit een overtuiging

� Feel good gevoel

� Gedreven door passie



Samenwerken Samenwerken Samenwerken Samenwerken 

� Iedereen werkt mee aan het goede doel

� Hulp bieden aan dieren is de verbindende factor

� Het doel is hartverwarmend

� Het werk is dankbaar



Maar wat als dat even niet lukt?Maar wat als dat even niet lukt?Maar wat als dat even niet lukt?Maar wat als dat even niet lukt?



Conflicten & FrustratiesConflicten & FrustratiesConflicten & FrustratiesConflicten & Frustraties

Meningsverschil

Ruzie

Onenigheid 

Botsing

Onmin

Vete

Geschil Bonje



Algemene OorzakenAlgemene OorzakenAlgemene OorzakenAlgemene Oorzaken

� Irritatie 

� Teleurstelling

� Onduidelijkheid

� Gebrek aan leiding

� Gebrek aan verantwoording



Herkenbare Oorzaken ?Herkenbare Oorzaken ?Herkenbare Oorzaken ?Herkenbare Oorzaken ?

� Zelfbenoemde functies

� Zelf verworven privileges 

� Niet openstaan voor verandering, altijd zo gedaan

� Aantal dienstjaren

� Groepvorming



Conflicten in de dierenwereldConflicten in de dierenwereldConflicten in de dierenwereldConflicten in de dierenwereld

� Werken met passie

� Werken met beperkte middelen

� Bezetting soms moeilijk

� Samenwerken en ( ver) oordelen

� Niet werk gerelateerd, persoonlijk vlak



GevolgenGevolgenGevolgenGevolgen

� Conflict is niet altijd zichtbaar, sluimeren

� Kan invloed op anderen hebben

� Kan invloed op de kwaliteit van het werk hebben

� Gaat ten koste van het dierenwelzijn

� Kan invloed op de gezondheid van mensen hebben



Wat kan jezelf doen ?Wat kan jezelf doen ?Wat kan jezelf doen ?Wat kan jezelf doen ?

� Wat is de reden van het conflict? Afspraken niet nagekomen?

� Bekijk het standpunt van de ander ook

� Betrek niet iedereen in je ‘gevecht’ om gelijk te krijgen ( dieren?)

� Werk gerelateerd of persoonlijke ?

� Kan diegene überhaupt iets goed doen?

� Ben je soms dan zelf ook niet een beetje de oorzaak?



Wat kan de leidinggevende doen ?Wat kan de leidinggevende doen ?Wat kan de leidinggevende doen ?Wat kan de leidinggevende doen ?

� Bekijk de situatie van een afstand

� Hoor en wederhoor

� Wees aanspreekbaar voor iedereen

� Kijk naar de feiten

� Wees niet arrogant, feiten of kritiek kunnen terecht zijn

� Terechte kritiek die tot werkverbetering leiden vragen om actie



Heb je het niet druk?Heb je het niet druk?Heb je het niet druk?Heb je het niet druk?

� Heeft iedereen het wel druk genoeg?

� Te veel tijd om op anderen te letten?

� Zelf  niet druk bezig?

� Gedragsregels, vrijwilligersovereenkomst

� Regels voor gebruik social media



Kritiek over het werk of de werkwijzeKritiek over het werk of de werkwijzeKritiek over het werk of de werkwijzeKritiek over het werk of de werkwijze

� Onderbouw waarom en hoe het werk beter uitgevoerd kan worden

� Onderbouw dit professioneel als je een professionele (re)actie wil

� Misschien niet altijd direct ( financieel) haalbaar

� Meedenken en werken, niet ten koste van anderen, zal gewaardeerd worden.



Kritiek over collega’sKritiek over collega’sKritiek over collega’sKritiek over collega’s

� Denk na of je over alle informatie beschikt om te oordelen

� Kritiek werkgerelateerd? Meldt schriftelijk de feiten aan de leidinggevende

� Kritiek persoonlijk? Zijn het altijd dezelfde mensen? 

� Is het aan jou om kritiek op een ander te hebben?

� Zelf foutloos?



Oorsprong van de problemenOorsprong van de problemenOorsprong van de problemenOorsprong van de problemen

� De meeste onrust, conflicten, frustraties zijn te herleiden naar de leiding

� Structuur en duidelijkheid brengen rust en orde

� Betrokkenheid bij het werk geeft inzicht

� Controle en bijsturen indien gewenst

� Werkzaamheden structureren en controleren



Aanspreekbaar zijn is de sleutelAanspreekbaar zijn is de sleutelAanspreekbaar zijn is de sleutelAanspreekbaar zijn is de sleutel

� Vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van de organisatie

� Dit betekent niet dat alles mag of kan

� Investeer in de mensen die klaar staan voor de organisatie

� De drempel om aan te kloppen is dan lager, dit geeft vertrouwen

� Beschaam het vertrouwen nooit

� Werk en inzet waarderen, vergeet dit niet!



MotiverenMotiverenMotiverenMotiveren

� Niets is makkelijker dan brullen hoe het werk moet, maar werkt dit?

� Hebben de vrijwilligers het naar hun zin op deze wijze? ( verloop)

� Begrijpt men waarom op een bepaalde manier gewerkt wordt?

� Motiveren is moeilijker  dan regels opleggen, kost tijd

� Werkt prettiger,  komt de sfeer ten goede 

� Weinig verloop



Mensen op de juiste plaats?Mensen op de juiste plaats?Mensen op de juiste plaats?Mensen op de juiste plaats?

� Mensen motiveren betekent eerst mensen ( beter) leren kennen

� Investeer in de relaties

� Respect moet je verdienen

� Kijk naar de sterke punten van een persoon, benadruk deze

� Dat betekent dat er verschillen in functies ontstaan

� Iedereen heeft een passende plaats ( overvragen of ondervragen)

� Zitten alle mensen in  je organisatie nu op een plaats waar ze tot hun recht komen?



Versterk elkaar!Versterk elkaar!Versterk elkaar!Versterk elkaar!

Gemakkelijk = elkaars zwakke punten zoeken

Moeilijker maar beter voor het werk en de motivatie: 

Versterk elkaar en buig zwakke punten om 

naar uitdagingen om te verbeteren



Positieve ontwikkelingPositieve ontwikkelingPositieve ontwikkelingPositieve ontwikkeling

De sfeer verandert automatisch mee

Men wordt trots op het werk

Anderen willen dan bij de organisatie horen

Positieve uitstraling! 



Bedankt voor jullie aandacht, vragen?Bedankt voor jullie aandacht, vragen?Bedankt voor jullie aandacht, vragen?Bedankt voor jullie aandacht, vragen?


