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Evaluatie- en voortgangsgesprek formulier vrijwilliger   
    
1.  STICHTING POLKA vertegenwoordigd door  

Datum & plaats   

2. PERSOONSGEGEVENS VRIJWILLIGER  

Voornaam & achternaam  

Functie vrijwilliger/ werkzaamheden  

Verantwoordelijkheden vrijwilligersfunctie  

In cluster / bij project  

Aantal uren per *  week …………… maand …………. 

Reden van evaluatiegesprek * einde oriëntatieperiode / (half)jaarlijkse evaluatie 

3. PERSOONLIJKE VRAGEN  

Hoe gaat het met je?  

Is het vrijwilligerswerk naar verwachting?  

Zit je op de juiste plek/ in de juiste cluster/ 
projectgroep?  

Hoe heb je afgelopen periode bijgedragen aan het 
bereiken van de doelstellingen van de organisatie?  

Zijn er wijzigingen in de eerder gemaakte 
afspraken?  

Word je voldoende geïnformeerd over alles wat 
betrekking heeft op je activiteit?  

4. VRAGEN M.B.T. TAKEN EN ORGANISATIE   

Wat zijn jouw taken op dit moment bij Stichting 
POLKA?  

Heb je bepaalde wensen ten aanzien van jouw 
taken bij organisatie?   

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere 
vrijwilligers binnen de organisatie?  

Hoe ervaar je de begeleiding/ contact met de 
coördinatoren of buddy?  

Hoe ervaar je de 
communicatie 
(word je voldoende 
geïnformeerd) mbt: 
 

ontwikkelingen in de 
Stichting  

jouw vrijwilligersactiviteiten  

mogelijke trainingen  
Welke problemen ervaar je in de uitvoering van 
jouw vrijwilligerswerk, en heb je tips voor 
verbeteringen? 

 

Waar zou je naartoe willen doorgroeien bij 
Stichting POLKA?  

Nieuwe of aangepaste afspraken  
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Evaluatie- en voortgangsgesprek formulier vrijwilliger c.d. 

 
5. OPLEIDING EN ONTWIKKELING  

Wat heb je geleerd in 
de afgelopen periode? 

kennis opgedaan van: 
 vaardigheden 

opgedaan met:  
Is er, naar aanleiding van jouw werkzaamheden, 
behoefte aan scholing/opleiding? Welke?   

Wat heb je nodig om jouw vrijwilligerswerk 
optimaal te kunnen uitvoeren?  

Werk je graag individueel of in groepsverband? 
  

Wat lijkt je lastig aan het vrijwilligerswerk?  

Hoe ga je om met de computer en digitale 
omgeving*?  geen / slecht / matig / goed 

Wat is jou kennis van* 

Excel/ Word/ 
Powerpoint*  geen / slecht / matig / goed 

website onderhoud geen / slecht / matig / goed 

social media geen / slecht / matig / goed 
grafische 
vormgeving geen / slecht / matig / goed 

nieuwsbrief 
software geen / slecht / matig / goed 

Wat zijn jou ander competenties, vaardigheden, 
kennis? / Welke talenten heb je en welke 
talenten wil je graag (verder) ontwikkelen? 

 
 

Zijn er dingen waarmee wij rekening moeten 
houden? 
 

 
 

Zijn er nog punten die jij belangrijk vindt en die 
nog niet aan de orde zijn geweest?  

Datum volgende evaluatiegesprek   

 

Handtekening vrijwilliger: 

 

Handtekening coördinator: 

 


