Het vrijwilligersspel
Doel
Het doel van dit spel is:
- vrijwilligers na te laten denken over hoe zij bezig zijn in hun vrijwilligerswerk;
- vrijwilligers bewust te maken van de kwaliteit van hun dienstverlening;
- onderling (vrijwilligers én begeleiders) meer inzicht te krijgen in ervaringen, wensen en behoeften.

Spelregels
Algemene regels
- Speel het spel met 2-6 spelers.
- De speler die als eerste voorbij de finish is, heeft gewonnen.
Voorbereiding
- Stel een spelleider aan en spreek een eindtijd af. De spelleider heeft als taak de tijd te bewaken en
beleidsgerichte signalen op te pikken.
- Print het speelbord uit en zorg voor twee dobbelstenen en evenveel pionnen als spelers. Plak het
speelbord op een A3-vel of eventueel op een stuk karton.
- Print de drie soorten kaarten op (gekleurd) papier uit. Leg ze op drie stapeltjes naast het spelbord.
- Bespreek met elkaar af of je tijdens het beantwoorden van de vragen ruimte maakt voor korte
discussies. Spreek met elkaar af dat deze discussies maximaal 5 minuten mogen duren. Gebruik
daarbij eventueel een zandloper, stopwatch of eierwekker.
Spel
- Zet allemaal je pion op ‘Start’ neer.
- De speler die het hoogste aantal ogen met de dobbelstenen gooit, mag beginnen.
- Als je op een vakje zonder illustratie komt te staan, hoef je niets te doen.
- Kom je op een blauw, lila of groen vakje terecht, dan pak je een bijbehorende kaart met een vraag.
Is de vraag niet op jou van toepassing, pak dan een nieuwe kaart.
- Je kunt ook op een vakje komen te staan met daarin een tekst met een opdracht. Voer deze
opdracht uit.
- De speler die het eerst voorbij de finish gaat, heeft gewonnen (of de speler die het verst gekomen
is als de tijd om is).

© MOVISIE, juli 2009

1

Vragen
Er zijn drie soorten kaarten met vragen. Elke soort heeft een eigen illustratie en een eigen kleur. Wat
moet je doen bij de drie soorten kaarten?
Beantwoord deze vraag!
Bij deze kaart geef je je mening door de vraag te beantwoorden.

Deel je ervaringen!
Bij deze kaart vertel je over je ervaringen in het vrijwilligerswerk.

Stel je dit dilemma voor… Wat zou jij doen?
Bij deze kaart geef je aan hoe je met het dilemma op de kaart om zou gaan.

Nabespreking
Na afloop van het spel kunnen de deelnemers met elkaar in gesprek of discussie gaan over de
onderwerpen die in het spel naar voren zijn gekomen. De begeleider zit dit gesprek voor en pikt
beleidsgerichte signalen op. Ook kan de begeleider nagaan of er onderwerpen zijn waar vrijwilligers
meer over willen weten of leren.

De vragen…

Beantwoord deze vraag!











Wat vind je het moeilijkst aan het vrijwilligerswerk? Hoe word je het liefst daarmee geholpen?
Wat is voor jou de belangrijkste reden dat je dit vrijwilligerswerk doet?
Hoe zie jij jezelf over twee jaar? Doe je dan nog steeds dit vrijwilligerswerk of iets heel anders?
Wat voor kerstpakket zou je willen hebben? Of wil je helemaal geen kerstpakket?
Wat zijn jouw sterke kanten als vrijwilliger?
Wat wil je leren in het vrijwilligerswerk?
Heb je voldoende contact met medevrijwilligers? Zou je meer of minder contact willen?
Op welke manier helpt je begeleider jou? Heb je hierin nog wensen?
Weet je welke vrijwilliger dit werk het langste doet?
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Deel je ervaringen!











Kun je je een moment herinneren tijdens het vrijwilligerswerk waar je heel trots op bent?
Kun je je een moment herinneren tijdens het vrijwilligerswerk waarvan je heel erg geschrokken bent?
Noem eens een moment in het vrijwilligerswerk dat veel indruk op je heeft gemaakt.
Wat vertel je als je op een verjaardag vertelt over je vrijwilligerswerk?
Heb je ooit voor een onmogelijke taak gestaan? Wat gebeurde er?
Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen tijdens het vrijwilligerswerk?
Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt tijdens het vrijwilligerswerk?
Kijk je anders tegen het vrijwilligerswerk aan dan toen je begon? Vertel wat er veranderd is.
Wanneer ben je voor het laatst boos geworden tijdens het vrijwilligerswerk?
Wanneer voelde je je voor het laatst heel erg ondersteund door je begeleider of een
medevrijwilliger?

Stel je dit dilemma voor… Wat zou jij doen?
 Je bent bereid alles te doen voor je club maar je hebt geen zin in vergaderen. Toch wordt dit wel van
je verwacht. Wat doe je?
 Op je vaste vrijwilligersdag wil een vriend die je lang niet gezien hebt, bij je langskomen. Hij is op
doorreis en heeft alleen deze dag tijd. Wat doe je?
 Je hebt het gevoel dat je niet genoeg leert in het vrijwilligerswerk en je begeleider is vooral op
gezelligheid gericht. Wat doe je?
 Een medevrijwilliger houdt zich niet aan de afspraken. Zeg je hier wat van? Zo ja, tegen wie?
 Je hebt het gevoel dat het met een medevrijwilliger heel slecht gaat. Wat doe je?
 Je krijgt een taak die eigenlijk iets te zwaar voor je is. Wat doe je?
 Je moet met iemand samenwerken die je vreselijk vindt. Wat doe je?
 Een medevrijwilliger zorgt ervoor dat jij alle vervelende klusjes krijgt. Wat doe je?
 Veel vrijwilligers zijn ziek. Je begeleider vraagt of je extra wilt inspringen. Wat doe je?
 Je wilt eigenlijk stoppen met het vrijwilligerswerk, maar je weet dat er geen nieuwe vrijwilliger voor
handen is. Wat doe je?

© MOVISIE, juli 2009

3

