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Daarnaast ondersteunen zij beroepskrachten in de 
zorg bij hun werk. We moeten er echter voor waken 
dat we te gemakkelijk over hun inzet denken. 
De inhoud van hun werk verandert voortdurend, en 
er wordt steeds meer van hen gevraagd. Grenzen 
komen dan in zicht. Sulis Trainingen biedt deze 
workshop aan om de vrijwilligers te ondersteunen 
hun vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen. 
Want je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je 
ook goed voor jezelf zorgt!         

Thema's van de workshop:
1. Grenzen voelen – aangeven - handhaven;
2. Welke vormen van grensoverschrijdend gedrag 

kom je als vrijwillger tegen? 

3. Gevoelens en behoeften herkennen bij
overschrijding van uw grens;

4. Communicatie en lichaamstaal;
5. Grenzen handhaven – hoe doe je dat?
6. Delen van ervaringen, tips en adviezen.

Grenzen
Wettelijke, organisatorische en functionele grenzen 
zijn natuurlijk belangrijk voor organisaties. Grenzen 
tussen werkzaamheden van vrijwilligers en van 
beroepskrachten lijken te vervagen. Iedereen die 
zich in de zorg vrijwillig wil inzetten voor kwetsbare 
mensen is zeer welkom.  Het is noodzakelijk daarbij 
duidelijke grenzen te hanteren. Niet alleen voor de 
vrijwilligers, maar ook voor managers,  
beroepskrachten, verwanten van de cliënten en 
natuurlijk de cliënten zelf. Voor vrijwilligers zelf zijn 
persoonlijke en relationele grenzen relevanter.

Grenzen aan geven   
Vanuit hun enthousiasme en motivatie vinden 
vrijwilligers het soms moeilijk om hun grenzen aan te 
geven. Bijvoorbeeld als er meer van hen gevraagd 
wordt dan was afgesproken. Vrijwilligers die (te) veel 
taken op zich nemen, komen soms klem te zitten. 
Ze durven niet of nauwelijks nee te zeggen en 
vragen te veel van zichzelf. 

Daarnaast kunnen cliënten, familieleden en/of 
zorgmedewerkers soms op een andere manier 
reageren dan vrijwilligers gewend zijn of 
verwachten. Deze vragen en dit gedrag kan bij hen 
een grens overschrijden, en hen een vervelend 
gevoel bezorgen. Overbelasting en (dreigende) 
uitval kunnen dan het gevolg zijn. De workshop 
geeft hen handvatten om dit te voorkomen.       

Hoe en voor wie? 
Bij de workshop ontvangen de vrijwilligers een handout 
met de inhoud van de workshop en de aangereikte 
gesprekstechniek. In deze handout staan tevens 
achtergrondliteratuur en praktische tips en adviezen. 

Indien gewenst kan een landelijk erkend certificaat  op 
naam worden uitgereikt. De workshop duurt 3 uur en 
wordt gegeven aan groepen van maximaal 12 mensen. 

Deze workshop is geschikt voor mensen van alle werk- 
en denkniveaus die vrijwilligerswerk doen binnen de 
gezondheidszorg, de welzijnssector, maatschappelijke 
dienstverlening, vrijwilligersorganisaties en gemeenten.

Grenzen aan Geven voor Vrijwilligers 
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Elke dag weer zetten overal in ons land mensen 
zich op vrijwillige basis in voor mensen die van 
zorg afhankelijk zijn. In de gezondheids- en 
welzijnszorg, binnen gemeenten, in de 
thuissituatie en op tal van andere plekken. In 
onze maatschappij kunnen we niet meer zonder 
de inzet en het enthousiasme van deze 
gemotiveerde vrijwilligers. Zij zijn van grote 
betekenis voor de kwaliteit van leven van 
cliënten. Door de nieuwe Wmo wordt hun 
bijdrage steeds belangrijker.




