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Colofon 
 
 
Deze uitgave van Huis van de Jeugd is samengesteld door Jo Peeters  
en kwam tot stand in samenwerking met: 

 Nationaal Europass Centrum Nederland 
 Vrijwilligerscentrale Nijmegen 
 VIVA -Centrum voor vrijwillige inzet in de gemeente Rheden 
 Plattelands Jongeren Gelderland 

 
 

     

                                   
  
 
 

 
Disclaimer: ‘Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese 
Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt 
uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huis van de Jeugd, 2015 
 
Huis van de Jeugd biedt professionele ondersteuning op het 
gebied van vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Op organisatorisch 
en pedagogisch gebied in Gelderland en omgeving. Hierbij staan 
jeugd en vrijwilligers altijd centraal. Wij doen dit door middel van 
advies, training, coaching en events. Dynamisch, prikkelend, op 
maat en resulterend in een praktisch en tastbaar resultaat. Met 
hoofd, hart en handen. 
 
Zeelandsingel 40 - 6845 BH Arnhem - 085 78 20 300 – info@huisvandejeugd.nl – 
www.huisvandejeugd.nl 
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Inleiding 

 
Vrijwilligers willen actief bezig zijn met werk dat ze leuk en zinvol vinden. Oprechte 
waardering van de organisatie voor het werk dat ze verzetten, vinden ze daarbij heel 
belangrijk. Daarnaast werken sommige vrijwilligers omdat ze hun kennis en 
vaardigheden willen uitbreiden. Vrijwilligerswerk kan voor hen de opstap zijn naar 
een betaalde baan. 
 
Veel organisaties zijn afhankelijk van of werken met vrijwilligers. Door de inzet van 
vrijwilligers komen veel dingen van de grond. Zij organiseren activiteiten, waarvoor 
eigenlijk geen tijd of geld is. Zonder de inzet van vrijwilligers komt het bestaansrecht 
van menig organisatie in gevaar. 
 
De beroepsmatige inzet binnen zorg en welzijn wordt geminimaliseerd. Dat betekent 
dat er een extra beroep gedaan wordt op vrijwilligers voor activiteiten en extra 
aandacht. 
 
Jongeren leren voor een flink deel buiten school en gezin. Het vrijwilligerswerk speelt 
hierin een grote rol. Organisaties zoals Scouting, Plattelandsjongeren, jongerenwerk 
in de kerk, sportclubs en speeltuinen bieden een keur aan activiteiten. Maar hiervoor 
zijn wel vrijwilligers nodig. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich aan een 
organisatie wil binden, voor lange tijd of op projectbasis. Maar wat heeft de 
organisatie vrijwilligers te bieden? Wat zorgt ervoor dat vrijwilligers hun schaarse tijd 
aan een organisatie willen besteden? Wat levert het de vrijwilliger op? 
 
Een van de manieren is het verstrekken van het Europass certificaat. In deze 
handleiding lees je wat dit is en hoe het in zijn werk gaat.  
 
Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met 
Huis van de Jeugd, tel. 085 78 20 300, info@huisvandejeugd.nl  
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1   Het Europass certificaat voor vrijwilligers 

Het Europass certificaat voor vrijwilligers geeft op een gestandaardiseerde manier 
een overzichtelijke en objectieve beschrijving van de ervaring die een vrijwilliger heeft 
opgedaan tijdens het vrijwilligerswerk. Dit certificaat kan hij of zij bijvoorbeeld laten 
zien tijdens toelating tot een studie of bij een sollicitatiegesprek. Dit kan de kansen 
op de arbeidsmarkt vergroten. Het certificaat is onafhankelijk en geldig in alle landen 
van de Europese Unie. 

De vrijwilliger vult samen met een begeleider het document in. Hierbij worden 
ervaring en competenties concreet benoemd en besproken. De vrijwilliger wordt zich 
op deze manier beter bewust van zijn kwaliteiten. Een werkgever of docent weet zo 
wat hij in ‘huis haalt’ wat betreft de kwaliteiten van de eigenaar van het certificaat. 

Als een organisatie het Europass certificaat voor vrijwilligers uitgeeft, laat zij zien dat 
ze het vrijwilligerswerk serieus neemt en investeert in de loopbaan van de 
vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen het aantrekkelijk vinden om voor de organisatie te 
werken, omdat zij een Europass document krijgen. 

Het traject duurt drie tot zes maanden. Dit is afhankelijk van het instapniveau van de 
vrijwilliger en de ontwikkelingsmogelijkheden in het vrijwilligerswerk waarbij de 
vrijwilliger zijn competenties kan uitbreiden. Er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilliger 
structureel vrijwilligerswerk verricht van minimaal een dagdeel per week of dat er 
wordt deelgenomen aan een project, zoals het organiseren van een feest of andere 
bijeenkomst. 

De inhoud van het vrijwilligerswerk moet de mogelijkheid bieden dat de deelnemende 
vrijwilliger ‘in zijn werk kan groeien’, met andere woorden: aan zijn competenties kan 
werken. 
 
Het Europass certificaat voor vrijwilligers geeft informatie over: 

 de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt; 
 het soort werk; 
 de periode waarin het vrijwilligerswerk plaatsvindt; 
 de kennis, competenties en vaardigheden die zijn opgedaan. 
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2   Voordelen voor de vrijwilliger 
 

Naast het vastleggen van de competenties die zijn opgedaan in het vrijwilligerswerk, 
is het Europass certificaat ook een prima wijze om de vrijwilliger extra te waarderen. 
Vrijwilligers brengen niet alleen iets, zij kunnen met het certificaat ook iets halen en 
bereiken. 
 
De vrijwilliger wordt zich er van bewust dat hij het vrijwilligerswerk niet alleen voor 
een ander doet, maar het ook kan doen om zichzelf te ontwikkelen.  
 
De vrijwilliger kan door het vastleggen van zijn competenties, nog bewuster aan de 
slag gaan met zijn vrijwilligerstaak. Hij raakt extra gemotiveerd en wordt zich bewust 
van zijn talenten. De vrijwilliger wordt uitgedaagd om in de organisatie verder te 
kijken naar persoonlijke kansen om zijn competenties aan te vullen. 
 
Erkenning van competenties helpt de vrijwilliger een stapje dichter bij een reguliere 
baan, toelating tot een studie of het uitvoeren van ander vrijwilligerswerk. 
 
Het Europass certificaat kan bijdragen aan de toename van eigenwaarde. Europass 
biedt inzicht in eigen competenties en talenten, wat vergroting van het zelfvertrouwen 
van de vrijwilliger kan opleveren. 
 
Europass is een duurzaam document: het kan een leven lang worden aangevuld.  
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3   Voordelen voor de organisatie 

Het Europass certificaat voor vrijwilligers biedt de nodige voordelen voor 
vrijwilligersorganisaties. 

Als een vrijwilliger vraagt om een referentie, hoeven vrijwilligersorganisaties geen 
apart document meer op te stellen. Zij kunnen het standaarddocument Europass 
certificaat gebruiken. 

Het Europass certificaat ondersteunt de begeleiding van vrijwilligers. Hierin wordt 
namelijk vastgelegd hoe het vrijwilligerswerk en begeleiding daarvan verlopen en 
welke competenties en vaardigheden in het traject belangrijk zijn. 

Als de organisatie kiest voor het uitgeven van het Europass certificaat voor 
vrijwilligers, kiest zij voor een professionele aanpak van vrijwilligersbegeleiding. Dit 
maakt de organisatie aantrekkelijker voor potentiële vrijwilligers. Het 
Europasscertificaat is een prima manier om als organisatie je waardering kenbaar te 
maken aan vrijwilligers.  

Door de eenduidig gepresenteerde informatie kunnen vrijwilligersorganisaties 
kandidaten voor een vrijwilligersvacature met elkaar vergelijken. 
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4   Kwaliteitscriteria 

Het Europass certificaat voor vrijwilligers wordt gewaardeerd en erkend doordat het 
voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria: 

 het betreft vrijwilligerswerk dat maatschappelijk nuttig is en de 
gemeenschap ten goede komt; 

 de duur van het vrijwilligerswerk heeft enige omvang (het certificaat is niet 
bedoeld voor ervaringen van 1 dag); 

 de organisatie zorgt ervoor dat de vrijwilliger op de juiste manier wordt 
voorbereid en wijst een mentor aan. Deze ondersteunt, informeert en 
begeleidt de vrijwilliger en houdt toezicht op de werkzaamheden; 

 de organisatie sluit met de vrijwilliger een schriftelijke of mondelinge 
overeenkomst af over de inhoud, de doelstellingen en de duur van het 
vrijwilligerswerk; 

 de organisatie verzorgt de voorbereiding en de evaluatie van het traject 
waaraan het Europass certificaat gekoppeld is. 
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5   Werkdocumenten 
 
Voor vrijwilligersorganisaties die met het Europass certificaat voor vrijwilligers aan de 
slag willen, zijn er een aantal werkdocumenten beschikbaar. Deze documenten zijn 
mede opgesteld door organisaties die het Europass certificaat al aanbieden aan hun 
vrijwilligers. 
 
Hierna tref je aan: 
 
 twee voorbeelden van stappenplannen; 
 een format voor een introductiegesprek; 
 een voorbeeld voor een contract; 
 het competentiemodel van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven; 
 het competentiemodel voor vrijwilligers van Movisie; 
 handleiding STAR - gesprek; 
 een aantal tips op basis van de ervaringen tot nu toe; 
 een voorbeeld van een Europass certificaat voor vrijwilligers. 
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5.1   Twee voorbeelden van een stappenplan 
 

Voorbeeld 1 Stappenplan 
 

1. Deelnemen 
Informeer de vrijwilligers in je organisatie over het Europass certificaat en de 
mogelijkheid tot deelname. Maak eventueel gebruik van bestaande 
promotiematerialen. 
 

2. Competenties vaststellen 
Ga in gesprek met de vrijwilliger om te bespreken welke competenties in het 
Europass certificaat moeten komen te staan. Maak hiervoor gebruik van een 
van de competentiemodellen in deze handleiding. 
 

3. Tijdspad 
Maak afspraken met de vrijwilliger over de termijn waarop de competenties 
geëvalueerd worden.  
 

4. Monitoring 
Maak afspraken met de vrijwilliger over de monitoring op de werkvloer. Dat 
kan door de begeleider of een (vrijwillige) medewerker op de werkplek. 
 

5. Maak een Europass account aan voor de vrijwilliger 
Via www.mijneuropassmobiliteit.nl 
 

6. Tussentijdse evaluatie 
Plan tussentijdse evaluaties om de voortgang met de vrijwilliger te bespreken. 
Stel zo nodig de competenties, de termijn of werkzaamheden bij.  
 

7. Eindevaluatie 
Bepaal samen met de vrijwilliger of de competenties die in het Europass 
certificaat komen te staan compleet zijn en/of de competenties die de 
vrijwilliger had willen ontwikkelen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.  
 

8. Invullen Europass 
Vul de Europass voor de vrijwilliger in en zorg voor een feestelijke uitreiking. 
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Voorbeeld 2 Stappenplan 

1. Kennismakingsgesprek 
Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de vrijwilliger en de 
organisatie. Tijdens dit kennismakingsgesprek geef je uitleg over de Europass, 
kijk je naar competenties die de vrijwilliger al gehaald heeft bij het werken 
elders, neem je de competenties door waaraan de vrijwilliger kan werken en 
geeft de vrijwilliger aan op welke competenties hij of zij zich wil richten. 

2. Voortgangsgesprek 
Op dezelfde manier als het kennismakingsgesprek vindt er na ongeveer 4 tot 
6 maanden (de helft van het traject) een voortgangsgesprek plaats. Zoals de 
naam al zegt bespreek je in dit gesprek de voortgang van het werken aan de 
betreffende competenties. 

3. Europass 
Als de vrijwilliger voldoet aan alle voorwaarden die vooraf zijn afgesproken en 
opgesteld, ontvangt hij of zij het Europass certificaat, eventueel tijdens een 
feestelijke uitreiking.  

Voorwaarden 
Om recht te hebben op de Europass moet je aan de volgende voorwaarden hebben 
voldaan: 
 Je moet een kennismakingsgesprek hebben gehad; 
 Je moet een voortgangsgesprek hebben gehad; 
 Per competentie wordt afgesproken hoeveel competentie-ontwikkeling-

formulieren de vrijwilliger invult. 
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5.2   Format voor een introductiegesprek 
 

Naam 
deelnemer 

 
 
 

Start 
datum 

 

Naam 
begeleider 

 
  

 
 
 

 

Competenties Kruis de competenties aan waar jij het komende jaar aan gaat werken. 

Leiden en beslissen 
A. Beslissen en activiteiten initiëren  
B. Aansturen  
C. Begeleiden  

Ondersteunen en samenwerken 
D. Aandacht en begrip tonen  
E. Samenwerken en overleggen  
F. Ethisch en integer handelen  

Interacteren, beïnvloeden, presenteren 
G. Relaties bouwen en netwerken  
H. Overtuigen en beïnvloeden  
I. Presenteren  

Analyseren en interpreteren 
J. Formuleren en rapporteren  
K. Vakdeskundigheid toepassen  
L. Materialen en middelen inzetten  
M. Analyseren  

Creëren en leren 
N. Onderzoeken  
O. Creëren en innoveren  
P. Leren  

Organiseren en uitvoeren 
Q. Plannen en organiseren  
R. Op de behoeften van verwachtingen van de ‘klant’ richten  
S. Kwaliteit leveren  
T. Instructies en procedures opvolgen  

Aanpassen en aankunnen 
U. Omgaan met verandering en aanpassen  
V. Met druk en tegenslag omgaan  

Ondernemen en presenteren 
W. Gedrevenheid en ambitie tonen  
X. Ondernemend en commercieel handelen  
Y. Bedrijfsmatig handelen  
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5.3   Voorbeeld van een contract 

 
Het is handig en wellicht ook verstandig een overeenkomst te maken tussen de 
organisatie en de vrijwilliger voor deelname aan het traject Europass certificaat voor 
vrijwilligers. Een voorbeeld: 
 
 

OVEREENKOMST DEELNAME EUROPASS CERTIFICAAT VOOR VRIJWILLIGERS 
 

 
Organisatie:  
 
Contactpersoon: 
 
E-mailadres: 
  
Naam deelnemende vrijwilliger: 
  
Woonplaats: 
  
Geboortedatum: 
  
E-mailadres: 
  
Datum van ingang: 
  
Streef-einddatum:  
 
Wanneer verricht de deelnemer het vrijwilligerswerk: 
  
    Ma  Di Wo  Do  Vr Za Zo 
 
Ochtend   0  0  0  0  0  0  0 
 
Middag   0  0  0  0  0  0  0 
 
Avond   0  0  0  0  0  0  0 
 
  
Wat zijn de leerdoelen van de vrijwilliger / welke competenties wil de vrijwilliger 
verwerven? 
 

  
Wat wil de vrijwilliger bereiken met het Europass certificaat voor vrijwilligers? 
  
 
 
 
Datum:     Datum: 
 
Handtekening vrijwilliger:  Handtekening namens de organisatie: 
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5.4   Competentiemodel 1 
 
Voor het benoemen van competenties kun je gebruik maken van het 
Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Dit is een model dat 
door alle middelbare beroepsopleidingen in Nederland wordt gebruikt: 
 

Factoren Competenties (en definities) 

Leiden en 
beslissen 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
 Neemt tijdig en duidelijk de nodige (lastige) beslissingen; 
 neemt zo nodig afgewogen risico’s; 
 initieert zelfstandig de nodige acties en activiteiten; 
 toont vertrouwen in de eigen beslissingen en keuzes en 

neemt daarvoor ook de verantwoordelijkheid op zich. 
 

B. Aansturen 
 Geeft duidelijk richting aan anderen door het stellen van 

doelen en prioriteiten, het maken van (resultaat)afspraken 
en/of het geven van instructies en aanwijzingen; 

 oefent daarbij het nodige gezag uit; 
 controleert of mensen zich houden aan de gemaakte 

afspraken en richtlijnen en onderneemt zo nodig actie; 
 delegeert op effectieve en duidelijke wijze taken, 

verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden aan anderen; 
 maakt daarbij goed gebruik van de aanwezige verschillen 

en variatie binnen een groep. 
 

C. Begeleiden 
 Coacht, adviseert en/of motiveert anderen gericht in het 

bereiken van doelen en/of het uitvoeren van taken en 
opdrachten; 

 zet anderen er toe aan resultaten te realiseren en 
problemen (zelfstandig) op te lossen; 

 ondersteunt anderen actief in hun ontwikkeling. 
 

Ondersteunen 
en 
samenwerken 

D. Aandacht en begrip tonen 
 Toont belangstelling en begrip voor de ideeën, opvattingen 

en emoties van anderen; kan zich inleven in hun 
standpunten en gevoelens; 

 luistert goed en laat voldoende verdraagzaamheid en 
welwillendheid zien; 

 toont gepaste bezorgdheid en steunt anderen wanneer die 
het moeilijk hebben;  

 laat zien ook zichzelf goed te kennen. 
 

E. Samenwerken en overleggen 
 Raadpleegt en betrekt anderen bij het nemen van 

beslissingen en/of het uitvoeren van taken; 
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 overlegt tijdig en regelmatig met anderen en informeert hen 
voldoende; 

 stelt zich in de samenwerking openhartig en oprecht op; 
waardeert openlijk de bijdrage van anderen; 

 bevordert de samenwerking en de teamgeest in een groep 
en past zich waar nodig aan de groep aan. 
 

F. Ethisch en integer handelen 
 Toont zich integer en handelt consequent in lijn met de 

binnen de organisatie, (beroeps)groep en/of maatschappij 
geldende normen en waarden; 

 houdt rekening met de omgeving en respecteert verschillen 
tussen mensen. 
 

Interacteren, 
beïnvloeden 
en 
presenteren 

G.    Relaties bouwen en netwerken 
 Investeert actief in het opbouwen van goede werk-

/klantrelaties; 
 legt - op verschillende niveaus - makkelijk contact en vindt 

vlot aansluiting; 
 onderhoudt actief het eigen relatienetwerk en maakt er 

indien nodig goed gebruik van; 
 zet zich er voor in ook bij moeilijkheden de relatie goed te 

houden; 
 neemt zo nodig de rol van bemiddelaar op zich bij 

onenigheid tussen anderen. 
 

H. Overtuigen en beïnvloeden 
 Maakt in het contact een krachtige, positieve indruk; 
 komt actief met ideeën en meningen naar voren en zorgt 

voor een onderbouwing met steekhoudende argumenten; 
 overtuigt en beïnvloedt ook op het emotionele vlak; 
 geeft duidelijk en krachtig inhoud en sturing aan een 

gesprek, discussie en/of onderhandeling; 
 streeft naar overeenstemming over en draagvlak voor de 

uitkomst. 
 

I. Presenteren 
 Weet in het contact zaken duidelijk, begrijpelijk en correct 

uit te leggen en toe te lichten;  
 stelt zich in het contact innemend en zelfbewust op, 

communiceert kernachtig en straalt betrouwbaarheid en 
deskundigheid uit;  

 weet zaken op een enthousiaste en inspirerende wijze te 
brengen;  

 maakt in het contact met anderen effectief gebruik van 
humor;  

 speelt goed in op toehoorders / toeschouwers en stemt de 
stijl van presenteren daarop af. 
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Analyseren 
en 
interpreteren 

J. Formuleren en rapporteren 
 Rapporteert nauwkeurig en volledig en brengt een 

logische, heldere structuur aan in rapportages, verslagen 
en/of documentatie; 

 formuleert vlot en bondig; 
 hanteert correcte spelling en grammatica; 
 presenteert informatie op een aantrekkelijke en boeiende 

wijze en stemt zichzelf goed af op de ontvanger(s). 
 

K.    Vakdeskundigheid toepassen 
 Wendt de specifiek voor het vak benodigde mentale, 

manuele en/of fysieke vermogens op een adequate wijze 
aan; 

 weet op basis van het eigen vakkundig/technisch inzicht 
vraagstukken en problemen op te lossen; 

 deelt waar nodig de eigen kennis en expertise met 
anderen. 
 

L. Materialen en middelen inzetten 
 Kiest de voor de taak of het probleem meest geschikte 

materialen en middelen; 
 gebruikt deze materialen en middelen op doeltreffende en 

doelmatige wijze; 
 draagt goed zorg voor de aanwezige materialen en 

middelen. 
 

M.    Analyseren 
 Controleert gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig; 

brengt hier structuur in aan; 
analyseert gegevens grondig, scheidt hoofd- van bijzaken 
en legt de nodige verbanden; 

 genereert (nieuwe) informatie uit gegevens; 
 komt op basis van een systematische analyse tot 

conclusies en/of oplossingen voor (complexe) problemen. 
 

Creëren en 
leren 

N. Onderzoeken 
 Zoekt en verzamelt actief en uitgebreid nieuwe informatie 

voor het oplossen van vraagstukken en problemen; 
 raadpleegt verschillende (informatie)bronnen, bekijkt 

zaken, vraagstukken en problemen vanuit meerdere 
invalshoeken en staat open voor nieuwe informatie. 
 

O. Creëren en innoveren 
 Komt actief en uit zichzelf met creatieve ideeën, 

benaderingen en inzichten; 
 onderneemt initiatieven om zaken te veranderen; 
 laat een duidelijke (toekomst)visie zien en ontwikkelt op 

basis hiervan strategische plannen. 
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P. Leren 
 Zorgt er zelf actief voor de eigen vakkennis en -

vaardigheden goed bij te houden en onderneemt indien 
nodig stappen om deze verder te ontwikkelen; leert van 
fouten en feedback; 

 werkt actief en systematisch aan de eigen ontwikkeling en 
ontplooiing. 
 

Organiseren 
en uitvoeren 

Q. Plannen en organiseren 
 Formuleert voor het werk/activiteiten duidelijke, concrete 

en uitdagende doelen en prioriteiten; 
 plant en organiseert activiteiten doelmatig en doeltreffend; 

regelt adequaat de benodigde mensen en middelen; 
 bewaakt nauwgezet het halen van de gestelde doelen en 

deadlines. 
 

R. Op de behoeften van verwachtingen van de ‘klant’ richten 
 Achterhaalt actief de behoeften en verwachtingen van 

interne en/of externe klanten; 
 probeert hier zoveel als mogelijk bij aan te sluiten; stelt 

zich klantgericht op; 
 houdt de tevredenheid van de “klanten” goed in de gaten 

en onderneemt zo nodig actie. 
 

S. Kwaliteit leveren 
 Formuleert duidelijke kwaliteits- en productiviteitsnormen 

waaraan het (eigen) werk moet voldoen; 
 is er sterk op gericht de afgesproken kwaliteit en 

productiviteit te halen; 
 voert hiervoor de taken consistent en systematisch uit; 
 houdt nauwkeurig in de gaten of de afgesproken kwaliteits- 

en productiviteitsniveaus gerealiseerd worden. 
 

T. Instructies en procedures opvolgen 
 Volgt instructies en aanwijzingen bereidwillig op; 
 houdt zich strikt aan de voorgeschreven (werk)procedures; 
 toont zich gedisciplineerd; 
 voert het werk uit conform de geldende  

veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen. 
 

Aanpassen 
en aankunnen 

U.   Omgaan met verandering en aanpassen 
 Past het eigen gedrag snel en op positieve wijze aan 

veranderde omstandigheden aan; 
 staat welwillend ten opzichte van nieuwe ideeën en 

plannen; 
 accepteert het dat zaken met zekere regelmaat 

veranderen; 
 kan onzekere en onduidelijke situaties goed aan; 
 kan goed omgaan met diversiteit (tussen mensen). 
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V. Met druk en tegenslag omgaan 
 Blijft stabiel presteren onder druk of spanning en weet 

daarbij de eigen gevoelens voldoende onder controle te 
houden; 

 houdt een positieve kijk op zaken, ook bij grote druk of 
tegenslagen; gaat constructief om met kritiek; 

 kent de eigen grenzen en geeft aan wanneer deze te vaak 
of te ver overschreden worden; 

 bewaart een gezond evenwicht tussen werk en privé. 
 

Ondernemen 
en 
presenteren 

W. Gedrevenheid en ambitie tonen 
 Gaat graag uitdagingen aan en trekt taken en 

verantwoordelijkheden naar zich toe; 
 laat uit zichzelf een sterke behulpzaamheid zien; 
 pakt zaken met enthousiasme, energie en volharding aan; 
 wil graag succes boeken en/of vooruitkomen in de 

organisatie en stopt daar veel energie in. 
 

X. Ondernemend en commercieel handelen 
 Gaat actief op zoek naar kansen om nieuwe (zakelijke) 

initiatieven te ontplooien; 
 ziet en onderkent kansen en mogelijkheden, grijpt deze 

aan en vertaalt ze naar concrete acties; 
 zorgt er voor de markt en de spelers daarin goed te 

kennen; 
 is er op uit de commerciële positie van de organisatie 

verder uit te bouwen. 
 

Y. Bedrijfsmatig handelen 
 Handelt sterk kostenbewust, maakt steeds een goede 

afweging tussen de kosten en baten van een actie of 
besluit; 

 toont het nodige financiële bewustzijn; 
 laat zien inzicht te hebben in de dynamiek van de 

organisatie. 
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Leerdoelen 
Benoem per competentie waaraan jij wilt werken een leerdoel. Hiervoor kun je 
gebruik maken van de definities op het Competentiemodel kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven (zie hiervoor). 
 

Competentie 

Leerdoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competentie 

Leerdoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Competentie 

Leerdoel 
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Competentie 

Leerdoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competentie 

Leerdoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competentie 

Leerdoel 
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Competentieontwikkeling 
 

Gegevens 

Naam 
deelnemer 

 
 Datum 

 

Naam 
begeleider 

 
Naam groep 

 

Titel/context 
 

Competentie
 

 

Leerervaring 

Situatie 
Beschrijf de praktijksituatie 
(context) zodanig dat een 
‘buitenstaander’ begrijpt waar het 
over gaat en geef de feiten: wat, 
wie, waar, wanneer enzovoort. 

 
 
 
 
 
 
 

Taak 
Geef duidelijk aan wat er van jou 
werd verwacht, welke rol jij in de 
situatie had. 

 

Actie 
Geef in de ik-vorm aan hoe je hebt 
gehandeld, op welke manier je te 
werk bent gegaan en hoe je de 
zaken hebt aangepakt. 

 
 
 
 
 
 

Resultaat 
Beschrijf welk resultaat jouw 
manier van handelen uiteindelijk 
opgeleverd heeft. 

 
 
 
 
 

Feedback 
Geef aan wie feedback heeft 
gegeven en welke feedback je 
gekregen hebt. 

 

Reflectie 
Onderbouw hoe je nu terugkijkt op 
hoe je gehandeld hebt en wat je 
van de feedback vindt. Ben je het 
ermee eens of oneens en 
waarom? 
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5.5   Competentiemodel 2 

Dit is het competentiemodel dat door Movisie* gebruikt wordt voor vrijwilligerswerk. 
Het beschrijft 12 algemene competenties: 
 

1. Systematisch werken 

 De juiste werkvolgorde bepalen 
 Werken volgens het beleid dat of de aanpak die geldt 
 Gedaan werk controleren 

2. Betrouwbaarheid tonen 

 Doen wat ik heb beloofd 
 Informatie vertrouwelijk behandelen 
 Extra drukte mee opvangen 

3. Omgaan met tijd en tempo 

 Werk in tijd plannen 
 Ik houd me aan momenten waarop een bepaalde activiteit klaar 

moet zijn 
 Het tempo aanpassen aan de situatie 

4. Problemen oplossen 

 Oplossingen vinden voor praktisch, dagelijkse werkvragen 
 Voor- en nadelen van een oplossing tegen elkaar afwegen 
 Om hulp vragen als een activiteit stagneert 

5. Veilig en gezond te werk gaan 

 De geldende veiligheids- en gezondheidsregels gebruiken 
 Ongezonde en onveilige situaties voorkomen 
 Maatregelen treffen met het oog op mijn fysieke mogelijkheden 

6. Communiceren 

 Overleg plegen over taken en de uitvoering ervan 
 Verbaal en non-verbaal goed overbrengen wat ik wil 
 Informatie aan anderen overdragen 

7. Presentatie 

 Mezelf gedragen op een manier die past bij de situatie 
 Mij uiterlijk verzorgen op een manier die past bij de situatie 
 De organisatiefilosofie uitdragen 
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8. Bijdragen aan goede werkrelaties 

 Op een prettige manier aandacht vragen van de   
leidinggevende 

 Aandacht schenken aan het welzijn van teamgenoten en   
betrokkenen 

 Omgaan met andere gewoontes, normen en waarden 

9. Samenwerken 

 Actief bijdragen aan de werkverdeling 
 Actief meedoen aan activiteiten waarbij afstemming nodig is 
 Inspelen op werkproblemen van anderen 

10.  Incasseren 

 Mezelf na tegenslag of teleurstelling opnieuw motiveren 
 Omgaan met complimenten en kritiek 
 Mijn verwachtingen bijstellen als omstandigheden dat vragen 

11.  Toepassen taal en rekenen 

 Schrijven van een memo, kort briefje, verslag of invullen van  
een formulier 

 Bepalen van de benodigde grootte, hoeveelheid of verhouding 
 Benutten van een overzicht, tabel of planning 

12.  Al doende leren 

 Experimenteren met moeilijkere taken of situaties 
 Leren van het voorbeeld van anderen 
 Informatie kunnen vinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 
oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale 
zorg en sociale veiligheid. 
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5.6   Handleiding STAR-gesprek 
 
De STAR-gespreksvorm is bedoeld om competenties te bespreken die mensen in 
bepaalde situaties ontwikkelen of gebruiken. 
 
STAR is een afkorting en staat voor: Situatie - Taak - Actie - Resultaat 
 
 
Het gesprek wordt als volgt opgebouwd: 
 
Bespreken van de SITUATIE: In welke situatie zijn de ervaringen/vaardigheden 

opgedaan. Kun je een voorbeeld geven van een 
concrete situatie? 

 
 
Bespreken van de TAAK: Wat was in die situatie precies de taak, opdracht 

of rol? Wat moest je precies doen? Het is hierbij 
belangrijk dat de vragen worden beantwoord in de 
‘ik-vorm’. 

 
 
Bespreken van de ACTIE: Welke actie ondernam je? Wat deed je precies? 

Waarom pakte je het juist zó aan? 
 
 
Bespreken van het RESULTAAT: Wat was het resultaat of effect? Wat zou je de 

volgende keer anders doen en waarom? 
 Wat vonden anderen van het resultaat? 
 
 
Het kan zinvol zijn om na elke stap een samenvatting te geven.  
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Aandachtspunten voor een goed verloop van het gesprek zijn: 
 
1. Introductiefase: kennismaking (indien nodig); vertrouwensbasis scheppen; 

afspraken maken over duur, verloop en doel van het gesprek. 
 

2. Informatiefase: gestructureerde bevraging van ervaringen en vaardigheden. Dit is 
de hoofdfase van het gesprek. De opbouw van het gesprek verloopt van een 
beschrijving van de situatie naar de eigen bijdrage en de waardering van het 
eigen resultaat, als volgt: 
-  wij-niveau (situatie = context bespreken) naar 
-  ik-niveau  (taak en actie = individuele taak en de persoonlijke rol) 
-  metaniveau  (resultaat = kritische terugblik) 
 

3. Afrondingsfase: afsluiting gesprek; eventuele vragen van de 
gespreksdeelnemer(s). Samen de resultaten bespreken en wat daarmee gedaan 
kan worden.  
 

 
Richt je vooral op het positieve, op de kwaliteiten of talenten die aanwezig zijn en niet 
op wat er niet is! Doel is ervaringen in beeld te brengen en deze te waarderen. 
 
Liever geen: 
 suggestieve vragen: ‘Dus je bent wel gewend om alleen te werken?’ 
 kritische vragen: ‘Ben je niet een beetje te snel tot die conclusie gekomen?’ 
 gesloten vragen: ‘Is het doel duidelijk?’ 
 waarom-vragen: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ 
 
Wel: 
 open vragen: ‘Wat, waar, wanneer, hoe,… kun je me iets meer vertellen over…?’ 
 doorvragen: ‘Wie bedoel je met “ze”?  
 laatste woord herhalen; 
 vragen naar verschillen en overeenkomsten. 
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Formulier interview voor het noteren van antwoorden volgens de STAR-
methodiek 
 
 
Situatie: 
 Kun je me vertellen of je 

ervaring hebt met…. 
 In welke situatie zijn de 

ervaringen opgedaan? 
 Kun je een voorbeeld 

geven van een situatie 
waaruit blijkt dat je …. dit 
of dat kent/kunt. 

 Vertel daar eens wat 
meer over….. 

 

 

Samenvatten  
 
Taak: 
 Kun je beschrijven welke 

rol jij hierbij hebt 
gespeeld? 

 Wat was jouw taak, wat 
moest jij precies doen? 

 

 

Samenvatten  
 
Actie: 
 Hoe heb je dat precies 

aangepakt? 
 Welke actie ondernam je, 

wat deed jij precies? 
 Om welke reden pakte je 

het zo aan? 
 

 

Samenvatten   
 
Resultaat: 
 Hoe is het allemaal 

gegaan? 
 Wat zou je een volgende 

keer anders aanpakken? 
 Wat ging volgens 

planning? 
 Wat vonden anderen 

ervan? 
 Waaraan zou je een 

volgende keer nog meer 
aandacht besteden? 

 

 

Samenvatten, resumeren, 
volgende situatie 
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5.7   Tips 
 
Tip 1 Laat de vrijwilliger eerst zelf benoemen over welke competenties hij 

beschikt. Deze bewustwording is een goede instap om het certificaat goed 
en helder in te vullen. 

 
Tip 2  De begeleider kan samen met de vrijwilliger van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan formuleren, zodat de vrijwilliger hiernaartoe kan werken. 
Het is verstandig een periode af te spreken waarin met Europass de 
competenties worden vastgelegd. 

 
Tip 3  Het is handig om, naast de verworven competenties, kort te omschrijven 

waarmee deze competentie werd behaald. 
 
Tip 4  Omdat de vrijwilliger en de begeleider vaak over weinig tijd beschikken, is 

het aan te raden het werken aan het Europasscertificaat zoveel mogelijk 
te integreren in de bestaande begeleiding van de vrijwilliger. De 
begeleider reflecteert met de vrijwilliger en biedt ondersteuning bij het 
verwoorden van de competenties. 

 
Tip 5  Deelnemende vrijwilligers kunnen in een groepje aan het certificaat 

werken, zodat ze elkaar feedback geven en elkaar aanvullen en 
ondersteunen. 

 
Tip 6  Vraag een senior-vrijwilliger de begeleiding op zich te nemen. 
 
Tip 7  Begin klein, met slechts enkele vrijwilligers, als je Europass voor 

vrijwilligers binnen je organisatie gaat gebruiken. Doe ervaring op en rol 
het gebruik van de Europass langzaam uit. 

 
    Tip 8 De stappenplannen zijn met name gericht op nog te ontwikkelen 

competenties, terwijl de deelnemers bij sommige organisaties ook 
interesse hebben in het laten vastleggen van de competenties met 
terugwerkende kracht. Wat hebben ze het afgelopen jaar laten zien en in 
welke competenties herkennen zij zichzelf, evenals de 
begeleider/coördinator op werkvloer. 

 
Tip 9 In deze handleiding wordt aandacht besteed aan reflecteren aan de hand 

van het STAR-model. Andere bruikbare modellen zijn die van Korthagen 
of Bateson, te vinden op internet. Zo heb je wat meer opties m.b.t. 
reflecteren op de huidige situatie en gedrag en de gewenste situatie en 
gewenst gedrag. 

 
Tip 10 In het kader van de levenslange waarde van Europass kun je een 

overdrachtsmoment inbouwen aan het eind van een traject. De deelnemer 
krijgt dan uitleg hoe met Europass te werken (zie handleiding zendende 
partners op www.europass.nl) en documentatie m.b.t. competenties en 
competentiemeting. 

 
Tip 11 Zet het Europass logo of het Partner van Europass-logo op de website 

van je organisatie. Je laat zien dat je met Europass (samen)werkt. 
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Europass Certificaat voor Vrijwilligers 

        TOEGEKEND AAN  Mark van Dijk 
Veldweg 39 
7659 HH Veenendaal  
Nederland 

Geboortedatum 14 oktober 1992 
 

TOEGEKEND DOOR   Europass Nederland 
Documentnummer NL‐20141107‐0005 
Datum van uitgifte 7 november 2014 

  ZENDENDE PARTNER 
   Contactgegevens  Europass Nederland 

Steunpunt Scouting Gelderland 
Groningenstraatweg 2 
8765 HG Arnhem  
Nederland 

Referentiepersoon  Ingrid Vegter 

 

ONTVANGENDE PARTNER  
   Contactgegevens   Scouting Regio Renkum 

Grote straat 14 
8765 AB Renkum  
Nederland 

  Referentiepersoon  Chris de Jager 

 
   
        chris.de.jager@scoutingrenkum.nl 

ERVARINGSBESCHRIJVING  
 

Doelstelling      
 

Op  een  natuurlijke  manier  ontwikkelen  van  talenten,  vaardigheden  en
kwaliteiten 

Gemeenschaps‐ of 
mobiliteitsprogramma 

De wereld een beetje beter achterlaten, dan je hem gevonden hebt. 

Initiatief  Sociale, educatieve en maatschappelijke activiteiten 

Kwalificatie  Toeleiding tot individuele kwalificaties 

Tijdsduur  van 1 september 2009 tot 1 september 2010 
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Mentor Vrijwilligers Scouting Renkum 

  025 ‐ 9988779 
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VAARDIGHEDEN EN 
COMPETENTIES 

 
Activiteiten en taken  Verantwoordelijk voor jeugdgroepen

Mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van Scouting Renkum 
Ontwikkelen van nieuwe spelelementen 
Ondersteunen en begeleiding van andere vrijwilligers 
Ontwikkeling van de zelfredzaamheid, dienstbaarheid en de 
verantwoordelijkheid voor natuur, milieu en maatschappij van de jeugdleden 

Werkgerichte vaardigheden en 
competenties 

Projectmatig werken 
Communicatieve vaardigheden 
Presentatietechnieken 
Planmatig werken 
Zelfstandig handelen 

Taalvaardigheden en ‐competenties 
Vergaderen en onderhandelen 
Spreken voor groepen 
Spreken met functionarissen 
Contact met ouders en verzorgers van de kinderen 

Organisatorische vaardigheden en 
competenties 

Activiteiten organiseren gericht op de leeftijdsgroep 
Planning maken van activiteiten, waarbij gelet wordt op een diversiteit aan 
activiteiten 

Sociale vaardigheden en 
competenties 

Inleven en op een adequate manier reageren van handelen 
van het kind Flexibel zijn 
Inspelen op onverwachte situaties 

Andere vaardigheden en 
competenties 

Voorbeeldfunctie, 
houding e.d. 
Budget beheren 

Ondertekening  Handtekening zendende partner  Handtekening houder 
 

 

 

 

        Ingrid Vegter        Mark van Dijk 

 

      Ondertekend op 7 november 2014 
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