
(Be)speuren, boeien, betrekken, begeleiden, 
binden en bloeien 

Hoe kan je samen met vrijwilligers je organisatie doelstellingen halen? Ja, je 

kan met vrijwilligers je organisatie profileren, hulp of zorg bieden, voorlichting 

geven en zelfs fondsenwerven. Elk onderdeel apart, maar liever geïntegreerd.  

Vrijwilligers hebben zeer uiteenlopende motieven voor het doen van 

vrijwilligerswerk. Vrijwilligers willen betekenis geven. Ze willen uiting geven 

aan hun waarden. Waarden zoals hulpvaardigheid, medemenselijkheid, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

Als organisatie kan je gebruik maken van deze betrokkenheid van vrijwilligers 

én hun expertise! Samen met vrijwilligers levert je dat meer verbinding, impact 

en resultaat op. Maar hoe doe je dat?  

Doel van de Masterclass: 

 Hoe start je een organisatie of project met vrijwilligers? 

 Welke ‘glans’ heb jij in huis om vrijwilligers aan te trekken? 

 Hoe vind je nieuwe vrijwilligers? 

 Hoe betrek je vrijwilligers bij je organisatie? 

 Welke organisatiestructuur kan je gebruiken? 

 Hoe begeleid en faciliteer je vrijwilligers? 

 Hoe onderhoud je je vrijwilligers? 

 Hoe bloeien je vrijwilligers en dus je organisatie? 
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 Samen succesvol  
Leiderschap van vrijwilligers & jou 
 

 

Doelgroep 
De training is bedoeld voor fondsenwervers of coördinatoren van vrijwilligers van grote, middelgrote tot kleine en 

startende organisaties. De Masterclass verdiept de mogelijkheden van jouw kracht én van jouw vrijwilligers. Hoe 

haal je het beste van jezelf en van je vrijwilligers naar boven? De Masterclass doet je beseffen dat je meer 

kwaliteiten in huis hebt, naar boven haalt en effectief kan inzetten. Je ervaart praktisch met gebruik van nieuwe 

inzichten en eyeopeners jouw leiderschap en die van je vrijwilligers. 

Pauline van Cromvoirt 
Meer dan vijfentwintig jaar werkte Pauline bij diverse reclamebureaus en charitatieve instellingen. Pauline is heel 

breed ervaren op het gebied van reclame en fondsenwerving. Voor KWF Kankerbestrijding heeft zij het evenement 

‘SamenLoop voor Hoop’ samen met vrijwilligers succesvol geïntroduceerd. Haar hart en passie ligt bij mensen. 

Wat maakt dat iemand geeft of vrijwilliger wordt? Met opleidingen in NLP|TA|Systemisch werk heeft ze haar kennis 

in mensen en hun gedrag vanuit het 'hart' verder verdiept. “Je kennis en vaardigheden inzetten vanuit je hart 

betekent 'echt' zijn. Dat raakt en is dus effectief.”  

 
Vanuit dit gedachtegoed adviseert Pauline, coacht en traint teams, medewerkers of vrijwilligers van non profit 

organisaties. Ook is zij als interim-manager inzetbaar. 

 

Inschrijven 
De Masterclass is dinsdag 27 mei van 10.00 - 16.00 uur in de ruimte van Madame de Pompadour, Langsom 28 in 

Amsterdam. Inschrijven kan via www.glanskracht.nl en is mogelijk tot één week voorafgaand aan de training via de 

website. Deelname aan de Masterclass kost € 295,00, exclusief BTW, inclusief koffie, thee, lunch en netwerkborrel 

na afloop. Bij deelname aan twee of meer Masterclasses ontvang je € 45,00 euro korting. Kosteloos annuleren is 

mogelijk tot uiterlijk twee weken voor de Masterclass. Na deze termijn vindt er geen restitutie plaats. 

Ik hoop je 27 mei te mogen begroeten. 
 
Meer informatie? 
info@glanskracht.nl 
06 402 457 02 
www.glanskracht.nl 
facebook.nl/glanskracht 
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