
 

 

Zelfreflectie 

Wat? Zelfreflectie document. We willen graag weten wat jij over 
jouw vrijwilligerswerk vindt. 

Voor wie? Cliënt 

Soort tool? Invulformulier 

Hoe gebruiken? Vul daarom deze vragenlijst in en geef hem meteen af 

aan de jobcoach of breng de ingevulde vragenlijst mee 
naar jouw evaluatiegesprek. 

Bron? Mimosa 

 

Naam van de vrijwilliger  

Werkplaats van de 

vrijwilliger 

 

Datum  
 

Jobinhoud 

1. Waar werk je op dit moment? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     2. Wat is je takenpakket? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Welke taken doe je graag? Waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Welke taken doe je minder graag? Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         5.   Doe je meestal 

□ verschillende taken 

□ meestal dezelfde taken 

 

6.     Is het altijd duidelijk wat je precies moet doen? 

□ Ja 

□ Neen 

 

Gevoel bij tewerkstelling 

7. Als een taak minder goed lukt, wat doe je dan? 

□ Je wacht af 

□ Je wordt zenuwachtig 

□ Je probeert het toch 

□ Je vraagt uitleg 

8. Krijg je positieve opmerkingen? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

Bijvoorbeeld?..............................................................................................

................................................................................................................. 

Krijg je negatieve opmerkingen? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 



 

□ Nooit 

Bijvoorbeeld?..............................................................................................

................................................................................................................. 

Samenwerking 

9. Praat je veel met je collega’s? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

 

10.Werk je alleen of met verschillende mensen? 

□ Alleen 

□ Met 1 persoon 

□ Met 2 personen 

□ Met meer dan 2 personen. 

Vind je dit leuk of niet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kom je op tijd op de werkplaats? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

 

11.Heb je zaken bijgeleerd?  

□ Ja 

□ Nee 



 

Bijvoorbeeld:……………………………………………………………………………………………………………… 

Toekomstperspectief 

12.Ben je tevreden over je huidige takenpakket? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

    14. Ben je tevreden over je collega’s? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

    15. Ben je tevreden over de begeleiding van de jobcoach? 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Soms 

□ Nooit 

16. Zou je hier willen blijven werken? 

□ Ja 

□ Nee 

17.Wil je graag met minder begeleiding gaan werken? 

□ Ja 

□ Nee 

18.Zou je graag nog meer uren willen gaan werken? 

□ Ja. 

Hoeveel? 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Nee, dit is voldoende. 

 

19.Opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


