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Bijlage 1: Interviewschema vrijwilligers Sportclub Enschede
Naam interviewer: Jeffrey Abbink
Naam respondent:
Datum:
Plaats: Enschede
Inleiding:
Ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Ik ben 23 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging.
Doel:
Het doel van mijn onderzoek is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub
Enschede, tevreden zijn over de opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand
van de informatie (uit de interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over
eventuele verbeteringen van de opleidingen.
Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de taakkenmerken van
uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw mening over hoe de
manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen terugkomen
binnen de opleidingen.
Het interview:
Introductie:
 Kunt u uzelf even kort voorstellen?
 Wat is uw rol hier binnen Sportclub Enschede?
 Hoe lang bent u al actief als vrijwilliger binnen Sportclub Enschede?
 Bent u tevreden met uw huidige rol als vrijwilliger?
Tevredenheid:
Ik wil ten eerste hebben over de kwaliteit van de communicatie voor en tijdens de opleiding.
 Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaande aan en tijdens de opleiding?
Waar bleek dit uit?
 Adequate informatievoorziening: Werd de opleiding duidelijk aangekondigd? Waaruit bleek
dit?In hoeverre bent u hier tevreden over?
 Heldere informatie: Wat verwachtte u vooraf van de opleiding? Kwam dit overeen met de
werkelijkheid? In hoeverre bent u hier tevreden over?
 Informatie erkenning: Op welke manier vond er erkenning plaats binnen de opleiding? In
hoeverre bent u hier tevreden over?
 Feedback: Kreeg u tijdens de opleiding voldoende feedback? Droeg de feedback bij aan uw
ontwikkeling? In hoeverre bent u hier tevreden over?
Ik wil het ten tweede hebben over de mate van zelfontplooiing tijdens de opleiding.
 Vindt u dat u uzelf goed ontwikkeld heeft tijdens de opleiding?
 Kennis opgedaan: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u nieuwe kennis heeft opgedaan?
Waaruit blijkt dit? In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop u dit geleerd heeft?
 Vaardigheden opgedaan: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u nieuwe vaardigheden heeft
geleerd? Waaruit blijkt dit? In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop u dit geleerd
heeft?
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 Attitude verandert: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u de nieuwe vaardigheden ook
daadwerkelijk goed kan uitvoeren in uw werkzaamheden? Waaruit blijkt dat? In hoeverre
bent u tevreden over de manier waarop u dit geleerd heeft?
Ik wil het ten derde hebben over het effectief deelnemen aan de opleiding.
 Heeft u effectief kunnen deelnemen aan de opleiding? Droeg de opleiding bij aan het
uitvoeren van uw nieuwe werkzaamheden?
 Leerrendement: Wat was het doel van de opleiding die u volgde
(vaardigheden/competenties)? In hoeverre bent u tevreden over de mate waarin u deze
nieuwe vaardigheden/competenties daadwerkelijk geleerd hebt? Waaruit blijkt dit?
 Praktische relevantie: Sloot de opleiding die u gevolgd heeft aan bij uw werkzaamheden
binnen de vereniging? In hoeverre is de opleiding een verruiming van uw takenpakket? In
hoeverre bent u tevreden over de praktische relevantie van de opleiding?
Ik wil het ten vierde hebben over de begeleiding die u heeft gekregen tijdens de opleiding.
 Wat vond u van de begeleiding die u heeft gekregen tijdens de opleiding?
 Taakgerichte ondersteuning: Heeft u tijdens de opleiding de ondersteuning/begeleiding
gehad die nodig was om de nieuwe vaardigheden te leren en uiteindelijk uit te kunnen
uitvoeren? Droeg deze ondersteuning bij aan behalen van de opleidingsdoelstelling? In
hoeverre bent u tevreden over de taakgerichte ondersteuning?
 Emotionele ondersteuning: Heeft u tijdens de opleiding ondersteuning gehad in de vorm van
feedback? Droeg deze ondersteuning bij aan het behalen van de opleidingsdoelstelling? In
hoeverre bent u tevreden over de emotionele ondersteuning?
Ten slotte wil ik het hebben over de groepsintegratie tijdens de opleiding.
 Was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding? Wat vond u hiervan?
 Contact met ander personeel en of vrijwilligers: Vond er tijdens de opleiding veel contact
plaats met ander personeel en vrijwilligers? Is dit van invloed geweest op de
groepsintegratie? Hoe tevreden bent u over het contact met anderen tijdens de opleiding?
Motieven:
 Welke motieven heeft u voor het doen van vrijwilligerswerk?
 Waarom heeft u opleidingen gedaan? Wat verwachtte u ervan?
 Past de opleiding bij uw motieven om vrijwilligerswerk te doen?
 Sloten uw verwachtingen van de opleiding aan op de praktijk?
 Paste de opleiding uiteindelijk bij uw reden om de opleiding te doen?
 En in hoeverre hebben deze motieven uw tevredenheid over de opleiding beïnvloed?
Eventuele doorvragen:
 Bent u tevreden over de mate waarin normen en waarden uitdragen aan bod kwam tijdens
de opleiding?
 Bent u tevreden over de mate waarin het aspect leren aan bod kwam tijdens de opleiding?
 Bent u tevreden over de mate waarin het sociale aspect aan bod kwam tijdens de opleiding?
 Bent u tevreden over de mate waarin de opleiding heeft bijgedragen aan een mogelijk
baan/functie in de toekomst?
 Bent u tevreden over de mate waarin het aspect zelfbescherming aan bod kwam tijdens de
opleiding?
 Bent u tevreden over de mate waarin het aspect zelfbevestiging aan bod kwam tijdens de
opleiding?
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Taakkenmerken:
 In welke mate bent u tevreden over het taakbelang van de opleiding? (de mate waarin je met
de nieuwe werkzaamheden anderen kunt helpen.)
 In welke mate bent u tevreden over de taakidentiteit van de nieuw geleerde competenties
tijdens opleiding? (kun je met behulp van de opleiding de nieuwe taak van begin tot eind
uitvoeren?)
 In welke mate bent u tevreden over de variatie in vaardigheden van de nieuw geleerde
competenties tijdens de opleiding? (de mate waarin je verschillende handelingen en
technieken geleerd hebt?)
 In welke mate bent u tevreden over de autonomie van nieuwe geleerde competenties tijdens
de opleiding? (de mate waarin je de nieuwe vaardigheden zelfstandig kan uitvoeren).
 In welke mate bent u tevreden over de feedback tijdens de opleiding? (de mate waarin
directe en duidelijke informatie hebt ontvangen tijdens je opleiding.)
 Welke aspecten van werk vindt u belangrijk om terug te vinden in uw werkzaamheden?
 Waarom vindt u deze aspecten belangrijk?
 Past de opleiding bij uw persoonlijke aspecten? In hoeverre heeft dit uw tevredenheid over de
opleiding beïnvloed?
Kwaliteit van opleidingen:
 Was de opleider deskundig genoeg om de opleiding te geven? Was u deskundig genoeg om
de opleiding te volgen? Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u deskundiger bent geworden?
 Wat vond u van de inzet die opleider toonde tijdens het geven van de opleiding? In hoeverre
was u gemotiveerd tijdens de opleiding? Werd u gemotiveerd door anderen? Zo ja, door wie?
 In welke mate was de bijdrage van de opleider van belang tijdens het geven van de
opleiding? In hoeverre heeft de opleiding ertoe bijgedragen dat u uw vrijwilligerswerk beter
kunt doen?
Methode van de 5 B’s
 Op welke manier bent u binnengehaald in de opleiding? Bent u tevreden over de manier
waarop dit gebeurd is?
 Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding? Bent u tevreden over de manier
waarop dit gebeurde?
 Op welke manier vond er beloning plaats tijdens de opleiding? Bent u tevreden over de
manier waarop dit gebeurde?
 Op welke manier werd er getracht u voor de opleiding te behouden? Bent u tevreden over de
manier waarop dit gebeurde?
 Op welke manier werd de opleiding afgesloten/beëindigt? Bent u tevreden over de manier
waarop dit gebeurde?
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Bijlage 2: Interviews gecodeerd
2.1 Resultaten per variabele Tapcursus
1: Richard Uilenberg
2: Anita Geerdink
3: Rinie Geerdink
4: Hans Franken
Variabele
Tevredenheid

Dimensie
Kwaliteit van de
communicatie

Aspect
Interview
Adequate
1. ‘’Ja goed en duidelijk, het was wel een beetje op het laatste moment, maar het was
informatievoorziening wel duidelijk wat er ging gebeuren. Het werd mij verteld door één van de vrijwilligers
van Sportclub Enschede.’’
2. ‘’Dat vond ik prima. Ja nou, omdat ik in de kantinecommissie zit wist ik al dat deze
opleiding op de planning stond.’’
3.’’ Ja, dat was dik in orde, ik hoorde ruim op tijd dat het zou plaatsvinden. Ja, hij is
aangevraagd. Je kunt het één keer in het jaar geloof ik aanvragen. Je hoeft hem niet
per sé als club zijnde aan te vragen, maar je kunt hem aanvragen. Heel vaak zeggen die
cursisten (en deze kwam toevallig uit Nijmegen) dat je het onderling ook gewoon kunt
regelen van hoe vaak je het wilt enzovoort. Maar dat zeg ik, als je ziet hoeveel er hier
getapt wordt: vrij weinig. Het meeste tapwerk zit allemaal op de donderdagavond als
de trainingen er zijn of woensdagmiddag met die oude groep mannen die een beetje
tapbier willen drinken. Verder op de zaterdagmiddag en zondag een beetje, maar echt
veel tapwerk is het niet.’’
4.’’ Slecht, wij hadden de avond van de cursus officieel een bijeenkomst van de
kantinecommissie en of wij na die tijd nog even iets wouden doen met tappen. Nou er
komt een knaap, helemaal uit Nijmegen, en die steekt gewoon een verhaal af van
anderhalf uur en toen pas gingen we bier tappen. Dus de meeste dachten: als ik dat
eerder geweten had, dan was ik helemaal niet gekomen, want ik kom hier voor een

vergadering. Nee, helemaal niet duidelijk. Ik moest de volgende ochtend om 5uur op,
nou als ik alleen biertje moest tappen na de vergadering, prima. Maar zoals het nu
ging, dan was ik liever helemaal niet gekomen. Over die tapavond op zich vraag ik mij
af, wat is de meerwaarde? Ja hij legt je wel van alles uit, maar laten we eerlijk wezen.
Als jij in één avond van alles uitgelegd krijgt over hoe je dit moet doen en hoe je dat
moet doen. Maar als jij in de praktijk een glaasje bier tapt en je moet de lege glazen
netjes in de middelste borstel poetsen en dan uitgebreid kijken of hij wel schoon
genoeg is.. Tja, we zijn een sportkantine, we hebben wel wat anders te doen. We zijn
toch geen HORECA verder. De avond opzich was verder wel leuk hoor, pilsjes voor
niets haha. En ik ben nog uitgekozen als DE tapper, kreeg ik een mooi schot, een spatel
en een uitnodiging bij de Grolsch, maar die moet nog steeds komen. Dat is onderhands
ook alweer 5 maanden geleden, heb er nog wel naar gevraagd, maar daar hoor je dan
verder niets meer over.’’
Heldere informatie

1. ‘’Nou, ik heb zelf nooit eerder getapt ofzo, dus ik wist niet wat ik moest verwachten
en het was even aankijken hoe het zou gaan. Maar het beeld dat ik had, kwam
overeen met de werkelijkheid. Vooral veel bezig zijn met oefenen was ook echt het
geval.’’
2. ‘’Ik wist al wat ik moest verwachten, maar ik heb zelfs nog nieuwe dingen geleerd. Ik
heb namelijk altijd verkeerd getapt en heb nu echt geleerd hoe ik nog zuiniger kan
tappen. Het beeld wat ik had kwam overeen met de praktijk. Wat ik wel jammer vond
terzijde is, dat de opkomst beter had moeten zijn. Een aantal mensen heeft niet de
juiste email ontvangen, want Marcel had er een algemene email uitgestuurd daarover.
En aantal mensen dacht alleen aan een vergadering en wisten niet dat er een
tapcursus aan vast zat.’’
3.’’ Ja, al een aantal keer en wist dus precies wat ik moest verwachten. Het is net zoiets
als naar de Grolsch fabriek gaan voor een rondleiding, dat heb je na één keer wel
gezien. Dan kan ik de eerste 5 of 6 jaar wel weer vooruit. Als je één keer hebt gezien
hoe dat bier wordt gebrouwen en gemaakt, ja dan kun je er het jaar erop wel weer
heen gaan maar dan is er niets veranderd. Ja precies, het is meer iets voor nieuwe
vrijwilligers. Ben ook al een keer bij de Veltins geweest, precies hetzelfde verhaal. Dan
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heb ik het wel gezien. Met een beurs is dat precies zo. Die gasten met die kraampjes
zullen het er jaar erop wel weer staan, met misschien wel dezelfde spullen. Niets
nieuws dus. Ik heb daar allemaal niet zo veel mee.’’

Informatie Erkenning

4.’’ Dat ik een biertje leerde tappen. Heel makkelijk gezegd. Jawel dat kwam overeen,
alleen de hygiëne nam ook een grote rol in. Het glas goed schoonhouden bijvoorbeeld.
Hij liet nog een voorbeeld zien: hij streek met zijn vinger over zijn voorhoofd en
vervolgens aan het glas. Dan zag je inderdaad wel dat het schuim niet mooi werd en
dat er allemaal bobbeltjes opkwamen en dood sloeg. Je moet dus wel goed in de gaten
houden dat het glas niet te vet is. Maargoed als ik twee glazen bier tap voor iemand,
dan zorg ik er gewoon voor dat het schuim te veel is en echt aandacht besteed ik er
zelf eerlijk gezegd niet meer aan. Ook niet afloop van de cursus. Maar wel belangrijk
dat het allemaal vermeld wordt, dat wel.’’
1. ‘’Ja, we kregen uiteindelijk een halsketting met een kaartje eraan en de 14 stappen
van het tappen.’’
2. ‘’Jazeker, we kregen een diploma en een halsketting waaraan een opener vast zit.’’
3. ‘’Ja die opleider, daar is niets op aan te merken hoor. Die vertelt je precies hoe en
wat je moet doen. Hij is verbaal sterk en legt goed uit. Doet de handelingen voor,
duidelijk verhaaltje al met al. Verder kregen we een soort ketting, maar daar hecht ik
weinig waarde aan, wel leuk hoor.’’

Feedback

4.’’ Ja, verbaal was die vent heel sterk. Dan bedoel ik dat hij een goed en prettig geluid
heeft en dat hij gedetailleerd uit kon leggen indien nodig. Ook dat hij wel eens wat
voor, prima dus. Ik was de tapper van de avond, dus kreeg een speciaal schort en
spatel. Maar iedereen had die kunnen krijgen.’’
1. ‘’Ja, hij geeft per persoon tijdens het praktijk gedeelte aanwijzingen zoals: dit kun je
misschien zo doen, of zo, of zo.. Om het makkelijker te maken. Die sturing voelde goed
en maakte het echt makkelijker. Zijn voorbeeldhandelingen waren ook echt sterk en ’’
2. ‘’Ja, daar was ik echt tevreden over. Die opleider deed alles heel goed voor en als wij
dan foutjes maakten dat zei hij meteen van, ‘’Ho, zo moet het’’. Verbaal zat het dus
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ook goed in elkaar. En hij is zelfs later nog een keer terug geweest en toen trof hij
toevallig mij. Ja precies, om te kijken hoe wij het deden. Dat vond ik echt heel erg
leuk.’’
3.’’ Ik zelf niet omdat ik dat niet nodig had, maar de anderen wel, die konden met
vragen gemakkelijk bij hem terecht volgens mij. Daar was hij erg goed in.’’

Mate van
zelfontplooiing

Kennis

4.’’ Ja, zeker weten. Dat deed hij mondeling goed en ook met voorbeeldjes, was
helemaal goed.’’
1. ‘’Je leert er wel wat van. Je krijgt handigheid in dingen die je voorheen nog niet wist,
door de nieuwe informatie. . Ik wist eerst nog niets over tappen, maar kon het wel
door te kijken naar hoe anderen het deden. Die manier kopieerde ik gewoon een
beetje en zodoende kon ik een biertje tappen. Uiteindelijk heeft de opleiding ervoor
gezorgd dat ik de juiste manier hanteer en handelingen toepas.’’
2. ‘’Ja, ik heb absoluut nieuwe kennis opgedaan tijdens de opleiding. Ja, nou de
handelingen die ik altijd deed waren uiteindelijk niet de juiste. Ik heb het altijd fout
gedaan.’’
3.’’ Nee, omdat ik het eigenlijk allemaal al wel wist. Ik tap al tientallen jaren dus dat zit
er onderhands wel in zeg maar. Nee, kijk het belangrijkste is dat je de tap goed schoon
houdt. Doe je dat niet, dan heb je een probleem. En dat zeg ik hier ook zo vaak en
vooral als je die buitensporige bieren moet tappen, zoals bockbier en herfstbok, gooi ‘s
avonds even een emmer met warm water waarmee je alles wegspoelt naar het gootje
heen. Dan is die rotzooi in ieder geval weg, maar ook dat gebeurd niet. Ik heb al heel
vaak tegen Jasper gezegd van: laat ze dat ding eens een keer schoonmaken. Dat
gebeurt dan één keer in de tig weken of je hoort andere mensen zeggen: het was weer
hartstikke smerig onder dat tapblad en ik moest weer alles schoonmaken. En als ik dan
in het weekend er zelf eens onder kijk, dan vraag ik mij af wat ze hebben
schoongemaakt.’’
4.’’ Ja ik kon dus al tappen. Maar het stukje over de hygiëne was wel nieuw voor me,
dus op dat gebied heb ik me ontwikkeld. Nee. Alleen met dat vet randje, dat was
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Vaardigheden

nieuw.’’
1. ‘’Ik kan nu zelfstandig tappen. De handelingen waren niet moeilijk en heb ik onder
de knie. Het is fijn om te weten dat ik het nu goed doe en de bezoekers van het
sportpark kan bedienen.’’
2. ‘’Ja, juist heel erg. Ik weet nu precies hoe het moet volgens het boekje en die manier
ga ik ook aanhouden in de toekomst.’’
3.’’ Nee ook niet echt. De vaardigheden moet je vooral een beetje zelf hebben en
leren. Je kunt iemand wel tien keer voor doen hoe je een glas bier moet tappen, maar
als die persoon er geen feeling mee heeft dan houdt het heel snel op kan ik je
vertellen. Ik wist al hoe het moest, dus heb in principe niets nieuws geleerd. Voor
rechts en linkshandige is het natuurlijk ook weer anders, dus het is heel moeilijk om
iemand zoiets te leren als je er totaal geen feeling mee hebt.’’

Attitude

4. ‘’ Nee, niet echt. Ik bedoel als ik jou moet leren tappen, dan gaan de eerste drie
biertjes misschien mis, maar bij de vierde en vijfde dan kun jij ook tappen hoor. Dan
wil het wel. ‘’
1. ‘’ Ja volledig ja, helemaal. Ik tap nu de biertjes op de zondag bijvoorbeeld, zonder
hulp.’’
2. ‘’ Het kunnen tappen volgens de officiële regels, zonder het fout te doen of hulp
nodig te hebben.’’
3.’’ Ja, nou ik kan tappen en kon het al dus er is eigenlijk weinig veranderd voor mij.’’

Effectief
deelnemen aan
vrijwilligerswerk

Leerrendement

4.’’ Nee, daar heeft de opleiding niet specifiek voor gezorgd. Dat kon ik namelijk al.’’
1. ‘’Ja in principe wel, vooral voor vrijwilligers. De opleiding is goed te volgen. Ik kan nu
bijvoorbeeld helpen bij evenementen, want je hebt nu kennis van hoe het werkt
allemaal een beetje. Dus het is niet voor niets geweest.’’
2. ‘’ Ja zeker weten, geen problemen ondervonden. Een leek zal de opleiding kunnen
volgen denk ik. Het doel was om een zo goed mogelijk biertje te kunnen tappen met zo
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min mogelijk verlies. En dat ging goed. Ik tap nu een biertje volgens de stappen met zo
min mogelijk verlies. Doel behaalt dus!’’
3.’’ Nou dat je leert tappen met zo min mogelijk verlies van bier. En dat is dus hier ook
vaak een probleem, als ik dan op zondag kom hier dan hebben ze weer met die tap
lopen klooien en staat hij niet op de juiste instellingen. Dus iemand heeft dan weer aan
de meter lopen draaien en als je het vraagt heeft natuurlijk niemand er aan gezeten.
Nergens voor nodig want ze staan altijd goed, perfect om achter elkaar door bier te
tappen zonder dat je maar een druppel bier verliest. Maar dat geldt dan weer niet
voor iedereen. Ja hoor, al gold dat voor mij niet echt. Maar de ondersteuning die
geboden werd was goed en ik denk voor mensen die het niet eerder gedaan hadden
perfect om goed deel te kunnen nemen.’’

Praktische relevantie

4.’’ Ja, de omstandigheden waren prima. Leuke groep, goede opleider en manier van
cursus geven. Alleen de presentatie had wat minder lang gemogen. Een goed biertje
kunnen tappen en dingen leren met betrekking tot de hygiëne. Ja, dat was wel een
belangrijk punt hoor, daar werd wel op gehamerd. Ook het neerzetten van het glas
werd meegenomen, dus het bierviltje met de tekst naar de klant en het glas ook met
het embleem naar de klant. Op dat soort dingetjes werd wel even gewezen.’’
1. ‘’Nu kan ik eindelijk fatsoenlijk achter de bar staan. Het komt sowieso één keer in
twee weken voor dat ik een weekend bardienst heb en ik zou nu dus eventueel
kunnen helpen bij mogelijke evenementen. Verder is het niet echt relevant.’’
2. ‘’ Ja, dit is natuurlijk uitermate geschikt voor mijn bardiensten. Beter kan het haast
niet aansluiten lijkt me.’’
3.’’ Nou eigenlijk is dit niet echt van toepassing voor mij, omdat ik het dus allemaal al
wist. Maar ik sta sporadisch achter de tap zoals ik verteld heb dus dan sluit het wel
aan’’.
4.’’ Totaal niet, heel af en toe sta ik dan achter de bar en ik zit in de
activiteitencommissie. Nou het tappen kon ik al, maar de hygiëne is wel iets wat ik
geleerd heb. Dus de handelingen met betrekking tot de hygiëne omtrent tappen kun je
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Begeleiding van
vrijwilligers

Taakgerichte
ondersteuning

een verruiming noemen.’’
1. ‘’Goed, die man wist duidelijk waar hij het over had en hij kon het heel goed
voordoen en laten zien. Jarenlange ervaring, dat kon je wel zien. Voor een beginner als
ik, was dat heel erg fijn. Hij was heel duidelijk met het voordoen en aanwijzingen
geven.’’
2. ‘’ Die meneer deed het echt heel erg goed. Hij begon de cursus met een heel
heldere presentatie en verhaal en vervolgens moesten wij het echt gaan uitvoeren.
Dat was echt goed. Omdat je op deze manier eerst een goed beeld krijgt van de
handelingen en de juiste manier van tappen en je dit vervolgens alleen maar zo goed
mogelijk moet nadoen. Het maakt het een stuk duidelijker en visueel.’’
3.’’ Ja de ondersteuning was helemaal goed, alleen begint die man met een verhaaltje
waarvan ik denk: wat heeft dat nou weer met tappen en ons te maken. Want dan gaat
het over de horeca, maar wij zijn hier geen horeca en wij hebben daar niets aan. Wij
zijn gewoon vrijwilligers en werken gewoon in de kantine en niet onder een baas en
dat is het verschil. En die man hangt daar dan een mooi horeca verhaal op waar wij
niets aan hebben. Nee dat sluit helemaal niet, dus het mooist zou zijn dat hij een
verhaaltje heeft dat betrekking heeft op het verenigingsleven of sportkantines. Daar
hebben wij als vrijwilligers dan wat aan.’’

Emotionele
ondersteuning

4.’’ Voor mij persoonlijk niet, maar ik denk dat begeleiding voor iemand die nog nooit
getapt heeft erg goed is. Je wordt goed geholpen gedurende de avond, dus het draagt
zeker wel bij. In dat geval heeft het een grote invloed. Het kan iemand die nog nooit
getapt heeft, helpen om aan het eind van de avond een goed biertje te tappen.’’
1. ‘’Zeer goed. Hij was verbaal heel duidelijk aanwezig en deed veel voor. Erg prettig en
motiverend.’’
2. ‘’ Die man deed dat echt heel goed en verdient ook echt een compliment, echt heel
goed. De eerste keer een klein beetje eng om zelf te tappen, omdat er iemand staat te
kijken die er echt heel veel verstand van heeft. Ja, erg prettig om mee te werken’’
3.’’ Ja, hij laat je wel zien hoe het moet en zegt dan bijvoorbeeld hoe je het glas moet
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vastpakken. Maar de helft houdt het dan uiteindelijk toch weer anders vast, maar dat
gebeurt zelfs in de horeca hoor. Hij was in ieder geval verbaal sterk aanwezig, maar
deed ook een hoop voor.’’

Groepsintegratie

Contact met anderen

4.’’ In de vorm van feedback en met voorbeelden dus.’’
1. ‘’Ik volgde de opleiding met een man of 20. Een aantal kende ik al en een aantal zie
ik zelden of nooit. De opleiding droeg niet bij aan het beter kennen van elkaar. Daar
was het te kort voor.’’
2. ‘’Ah nee, maar we kenden elkaar al. Allemaal mensen van Sportclub en we kennen
elkaar al jaren.’’
3.’’ Nee, maar we kennen elkaar al. We zijn allemaal vrijwilligers die hier al jaren lopen.
Als je verschillende groepen samen brengt bij de Grolsch bijvoorbeeld dan zal je elkaar
nog wel eens kunnen leren kennen maar daar is hier geen sprake van.’’
4.’’ Nee, je kent elkaar allemaal al.’’

Motieven voor
vrijwilligerswerk

Waarden
Leren

Sociaal

2. ‘’ Het kan nooit kwaad om jezelf te blijven ontwikkelen. Je bent nooit te oud om te
leren. Ja absoluut. Ik verwachtte heel kort gezegd te leren tappen en uiteindelijk heb ik
dat ook geleerd. Ik was al tevreden, maar nu vind ik het echt wel leuk voor die oudere
mannen dat ik nu zelf echt een goed pilsje kan tappen. Want die kunnen altijd nog wel
zeuren, of ze hebben teveel schuim.’’
1. ‘’Ik vind het heel erg gezellig sowieso en met de mensen omgaan is het voor mij het
belangrijkste. Sociaal bezig zijn. En verder zie ik het als tijdverdrijf, want thuis zitten is
natuurlijk ook niet alles. Ik vond de opleiding boeiend, maar ook leuk en gezellig.’’
2. ‘’Eigenlijk ben ik hier terecht gekomen via mijn man en toenmalige verkering. Hij
woonde in Enschede en ik kom oorspronkelijk uit Borne. Mijn ouders waren altijd
vrijwilligers bij een voetbalclub in Borne en ik kwam dus hier te wonen en rolde
daarom hier zo binnen. Het is helemaal mijn ‘’cluppie’’ nu. De gezelligheid, de
contacten die je door de jaren heen hebt opgebouwd. Ik ben hier elk weekend te
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vinden en vind het erg leuk om de vaste groep actief te zijn hier.’’
3.’’ Daar ben ik ingerold. Mijn vader en moeder begonnen daar al mee vroeger, tot ze
op een gegeven moment een beetje personeelsproblemen kregen en ze mensen te
kort hadden op de zondag. Dus mijn vader vroeg mij dat of ik dat wou doen en zo ben
ik er in gerold. Later krijg ik verkering en hadden ze op zondagmiddag ook mensen
tekort. Zo is Anita erin gerold. En langzaamaan heb ik er steeds meer taken bij
gekregen. En Anita ook, maar die kende het vrijwilligerswerk ook al vanuit Borne. Dus
die wist al wel wat van de kantine. Sportclub is mijn club al zoveel jaren, dat heb ik dus
van huis uit meegekregen en ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan het in
stand houden ervan. Daarnaast durf ik haast niet weg te gaan, omdat ik weet hoe klein
de harde kern is van de club en dat je dan een groot gat achterlaat. Niet dat ik dat zou
willen hoor. Verder heb ik hier gewoon veel bekenden is het, maar was het vooral een
gezellige vereniging.’’
4. ‘’Ja dat is van vroeger uit gekomen, mijn zoon heeft hier gevoetbald vanaf de Ejeugd tot hij uiteindelijk in het tweede voetbalde. Toen ben ik een van de leiders
geworden en vervolgens wordt je gevraagd voor het bestuur, maar dat wil ik dus niet.
Ze hebben vorig jaar nog gevraagd of ik penningmeester wou worden, maar dat wil
ook niet. En een hele tijd terug heeft Jan-Bert Kolkman mij gevraagd of ik in de
activiteitencommissie wou, want hij vond mij daar wel geschikt voor en zodoende zit ik
nu in de activiteitencommissie. En met een aantal andere mensen hebben we toen
bedacht of we wat konden betekenen voor de club en zo is het eigenlijk een beetje
gekomen. Ik vind het leuk om iets te doen en wat te kunnen beteken voor de club.
Verder is het ook wel zo dat ik de mensen die hier al jaren rondlopen onderhands
natuurlijk goed ken en dat het de gezelligheid is waarvoor ik terug kom of blijf moet ik
zeggen.’’

Taakkenmerken van
vrijwilligerswerk

Carrière
Zelfbescherming
Zelfbevestiging
Taakbelang

4. Wat te kunnen betekenen voor de club.
1. ‘’Het speelt wel degelijk een rol, omdat ik met mijn nieuwe werkzaamheden mensen
kan bedienen en voorzien van hulp op de zondag bijvoorbeeld. Je hebt er dagen
tussenzitten dat er echt veel mensen aanwezig zijn, dan is het fijn om ze van dienst te
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kunnen zijn.’’
2. ‘’Ja, ik kan de bezoekers die een pilsje komen bestellen nu nog beter helpen.
Daarnaast kan ik ook andere vrijwilligers helpen met tappen die het niet helemaal op
de juiste manier doen. Het pilsje tappen is natuurlijk geweldig om te doen en soms
krijg je zelfs een complimentje en dat is altijd leuk natuurlijk. Maar met het helpen van
andere vrijwilligers voel ik me soms een juffrouw. Dan vind ik het wel moeilijk om er
iets van te zeggen. Het is een beetje lullig misschien voor degene. Dus ik durf het wel
te zeggen, maar vind het wel moeilijk.’’
3.’’Jazeker, dat is ook een stuk ervaring dat je meeneemt. Die ervaring kun je soms nog
wel eens delen met iemand. Of iemand zegt bedankt Rinie, daar heb ik toch nog weer
wat van geleerd. Het is dus een stuk ervaring die je meeneemt en probeert over te
brengen op nieuwe mensen of stagiaires. Sommige pakken dat heel goed op dus dat is
dan fantastisch, maar ook een aantal niet hoor. En daarnaast kan ik de klanten nu
helpen met het bier en dat is ook altijd wel prettig, het hebben van tevreden gasten.’’

Taakidentiteit

4.’’ Ja, ik kan nu mensen op verschillende manier van dienst zijn. Ik kan beginnend
barpersoneel leren hoe ze een biertje moeten tappen. Al komt niet echt door de
cursus, want dat deed ik voorheen ook wel eens. Daarnaast kan de bezoekers van de
kantine helpen door een pilsje te tappen voor ze. En de hygiëne is wel een belangrijk
punt. Nou, iedereen wil een pilsje in een lekker schoon glas met een goede
schuimkraag. Als je dan zon dood biertje krijgt, dan denk je meteen van, nee die hoef
ik niet weer of ze zeggen: daar bij Sportclub krijg je dood bier. Dat moeten we niet
hebben natuurlijk.’’
1. ‘’Ja, de werkzaamheden waren gelukkig niet heel complex, maar kwam toch wel iets
meer bij kijken dan verwacht. Er waren een aantal stappen die je moest doorlopen om
het perfecte biertje te kunnen tappen. Deze waren niet moeilijk en best logisch
achteraf, maar zou ik zelf niet aangedacht hebben.’’
2. ‘’Ja, absoluut. Als je de tijdens de opleiding goed op let is het niet erg moeilijk meer.
Dan is het allemaal prima uit te voeren.’’

15

3.’’ Ja geen probleem, maar zoals ik al aangaf kon ik dat voor die tijd ook al wel.’’

Variatie in
vaardigheden

4.’’ Ja, zonder problemen, maar ik was al ervaren. Nieuwe mensen konden het
trouwens ook gewoon aan het einde van de avond. Het is ook niet zo heel moeilijk
hoor.’’
1. ‘’Ja het was niet veel variatie, wel een aantal kleine standaard regels dus waar je je
gewoon aan moet houden anders slaag je gewoon niet. Uiteindelijk bestond de
tapcursus in zijn geheel uit 14 stappen. Daar moet ik wel bij zeggen dat er twee zijn die
soms niet van toepassing zijn, zoals het schoonmaken van het glas. Die zijn namelijk
vaak al schoon gemaakt na het inleveren dus zou niet zo vaak voorkomen.’’
2. ‘’ Ja tevreden, weer nieuwe handelingen en technieken geleerd die ik eerder niet
wist. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om mee te nemen. Er is ook best veel variatie,
want er zijn 14 stappen die je moet nalopen.’’
3.’’ Ja wel tevreden, al gebruik ik ze eerlijk gezegd niet. Ik heb mij het tappen zelf
aangeleerd door het te proberen en af en toe wat over te nemen van een ander. Maar
voor leken is dit wel een goede opleiding denk ik.’’

Autonomie

4.’’ Wel tevreden, vooral over de hygiëne. Het waren geen bijzonder lastige
vaardigheden maar toch leuk om mee te nemen.’’
1. ‘’Nu kan ik eindelijk fatsoenlijk achter de bar staan. Het komt sowieso één keer in
twee weken voor dat ik een weekend bardienst heb en ik zou nu dus eventueel
kunnen helpen bij mogelijke evenementen. Daar heeft de cursus echt aan
bijgedragen’’.
2. ‘’ Ja ook tevreden over weer. Zet mij er maar neer nu en ik tap je een perfect biertje
haha. Ja, als je dat eenmaal hebt opgeslagen in je hoofd, verloopt het tappen gewoon
automatisch.’’
3.’’ Tevreden, ik tap al jaren zonder problemen. Daar heeft de opleiding verder niets
aan bijgedragen.’’
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4.’’ Heel tevreden, maar dat was dus al het geval he.’’
1. ‘’Ja top, had vooraf nog nooit getapt, maar had wel een beetje in mijn hoofd hoe het
moest. Met behulp van de feedback heb ik het snel kunnen leren.’’

Feedback

2. ‘’Die man deed dat echt heel goed en verdient ook echt een compliment, echt heel
goed. De eerste keer een klein beetje eng om zelf te tappen, omdat er iemand staat te
kijken die er echt heel veel verstand van heeft. Ja, erg prettig om mee te werken.’’
3.’’ Ook tevreden, omdat hij degene goed hielp waar nodig was. Veel mensenkennis
heeft ie en weet dus precies hoe die mensen moet benaderen, dat merk je wel goed.’’

Kwaliteit van de
opleiding

AMO Framework

Deskundigheid

4.’’ Ook tevreden, die was toereikend om goed deel te kunnen nemen. Die was ook erg
gericht in sommige gevallen en hij paste zich goed aan op de persoon.’’
1. ‘’Ja, als je hem ziet tappen dan zie je meteen aan het biertje dat hij er verstand van
heeft. Daarnaast liet hij goed het verschil zien tussen hoe het wel en niet moest. Ja, de
verschillen liet hij duidelijk zien in het resultaat van de biertjes. Dat deed hij erg goed.
Ik was deskundig genoeg, kon alles gemakkelijk volgen en heb nieuwe vaardigheden
geleerd, dus ben zeker zelf ook deskundiger geworden’’
2. ‘’Ja, we hadden het niet beter kunnen treffen denk ik. Dat merkte je aan zijn
duidelijke verhaal en goede manier van lesgeven en ondersteunen. Hij drong echt door
en zorgde er daarmee voor dat je goed bleef opletten. Verder was het ook gewoon
heel leuk. Ja, ik was ook deskundig genoeg, dat denk ik wel. Heb de opleiding goed
afgerond’’.
3.’’Ja, dat was hij zeker weten. Maar waar ik dan problemen mee heb, is dat zijn
verhaal dan niet aansluit op ons als vereniging en vrijwilligers. ik heb hem gezegd, dat
verhaal heb ik al vaker gehoord, maar een ding begrijpen jullie misschien niet goed.
Wij zijn vrijwilligers en vallen niet onder de categorie horeca dus jullie verhaal past
daar niet helemaal bij. Hij had al vaker gehoord, dus misschien dat ze daar een
aanpassing in kunnen doen heb ik gevraagd.’’
4.’’ Ja zeer zeker. Die jongen kwam ook uit de horeca en heeft in Nijmegen (wat ik
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Inzet

gelezen heb) gestudeerd en is in zijn vrije tijd barkeeper en hij wist er ook echt wel wat
van hoor. Die jongen was heel goed. Ja, daar hoef je niet heel slim voor te zijn haha.’’
1. ‘’Zeer goed. Hij was verbaal heel duidelijk aanwezig en deed veel voor. Erg prettig en
motiverend. Zelf werd ik ook gemotiveerd, vooral omdat je anderen soms knullig ziet
bezig zijn en het dan zelf graag wil laten zien hoe het wel moet. Zo van: he, zo moet
het eigenlijk. Je raakt gemotiveerder om het goed te doen en het ook te laten zien aan
de rest.’’
2. ‘’Dat was echt prima, hij was gemakkelijk in de omgang en benaderbaar en kreeg
ons erg enthousiast. Een fijne vent. Jawel, dat je mekaar even goed op de vingers kan
kijken en tikken. Daar leer je wel veel van. Het was grappig, gezellig en leuk. Ik deed
het zelfs beter dan mijn eigen man dus dat vond ik wel heel erg grappig.’’
3.’’ Goed, hij deed wat noodzakelijk was om ons het juiste te leren. Hij was gewoon
lekker bezig en wel aanstekelijk. Goeie vent, die het leuk deed.’’

Bijdrage

4.’’ Goed, niets op aan te merken.’’
1. ‘’Hij was erg deskundig en helder en voor iemand zoals ik die het tappen nog nooit
gedaan had, was dit ideaal om het direct onder de knie te krijgen. Een goede opleiding
om te doen en opleider om te hebben.’’
2. ‘’Ja, deze meneer was echt heel erg aardig en legde heel goed. Je kon ook fijn vragen
aan hem stellen. Ook vooraf dat uurtje waarin hij vertelde wat er allemaal belangrijk
was voor het perfecte biertje. Zijn bijdrage was zeker belangrijk. Ja, met zijn
presentatie is hij echt wel een uur bezig geweest.’’
3.’’ Ja de rol, hoe moet ik dat zeggen. Die mensen hebben genoeg mensenkennis om te
zien van: hee deze groep moet ik zo aanpakken en die groep weer zo. Ze weten precies
hoe ze dat moeten benaderen. Dat heb je namelijk met vrijwilligers, die lullen constant
en overal doorheen en heb je met zon cursus ook weer. Daar speelt zon man dan wel
weer heel goed op in en heeft hij gevoel voor. En dan komt hij tot zijn recht en waar hij
eigenlijk voor komt, dat horeca praatje eerst kan me dan gestolen worden. Toen wij bij
de bar kwamen was hij echt heel goed met feedback en begeleiden.’’
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Methode van de 5
B’s

Binnenhalen

4.’’ Jawel, want hij haalde bijvoorbeeld wel eens bepaalde anekdotes aan dus hij
bracht de stemming er wel een beetje in en betrok ons er goed bij. Op het laatst kreeg
je het idee van dat hij gewoon één van ons was. Je kon hem gewoon makkelijk met jij
en je aanspreken dus dat was wel mooi allemaal en leuk.’’
1. ‘’Dat is gebeurd door de vrijwilligers van de Sportclub Enschede zelf. Die hebben mij
benaderd en ben daar erg tevreden over.’’
2. ‘’ Ja nou, door de kantinecommissie zelf, waar ik dus ook in zit. Ja lekker makkelijk,
op de persoon af. De beste manier denk ik.’’
3.’’Ik heb het gehoord via Anita, dus was vrij snel op de hoogte van de avond. Ja, mooi
makkelijk zon vrouwtje he haha.

Begeleiden

4.’’ Nou ik hoorde dus op de avond zelf pas dat we het hadden, terwijl ik voor een
vergadering naar de club ben gekomen. Nee zeker niet tevreden, ik had wel graag van
te voren geweten dat dit de bedoeling was. Dan had ik voor mijzelf kunnen bepalen of
ik deel wou nemen of niet. Als ik het eerder had geweten was ik niet gebleven denk
ik’’.
1. ‘’Ja goed, door de opleider zelf dus. Hij deed alles netjes voor en was helder. Was ik
erg tevreden over.’’
2. ‘’ Door de man dus en al zijn deskundigheid die ik al eerder genoemd heb. Absoluut
geen reden tot klagen.’’
3.’’ Prima, heb weinig begeleiding nodig gehad zelf, maar die man begeleidde iedereen
uitstekend dus daar was niets op aan te merken. Veel mondelinge tips of handelingen
die hij voor deed. Hopelijk neemt iedereen wat van hem aan, dat betwijfel ik namelijk
nog.’’
4.’’ Op een prettige manier, die jongen was heel deskundig en makkelijk in de omgang.
Hij hielp iedereen goed en je kon met vragen gemakkelijk bij hem terecht. Nee een
hele goede gozer, die er ook nog eens verstand van had.’’
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Belonen

1. ‘’Ja, we kregen uiteindelijk een halsketting met een kaartje eraan en de 14 stappen
van het tappen. Erg leuk.’’
2. ‘’Jazeker, we kregen een diploma en een halsketting waaraan een opener vast zit.’’
3.’’Ja we kregen een of ander koortje met een papiertje. Maar ik hecht daar verder
geen waarden aan hoor. De helft zal hem wel niet meer hebben, zon klein ding.. leuk
maar weinig waarde verder.’’

Behouden

4.’’ Ja een gratis biertje haha en degene die won, ik dus, kreeg een schort en een
spatel. Maar die hadden ze net zo goed aan Jantje of Pietje kunnen geven, want
iedereen kon uiteindelijk een goed pilsje tappen hoor.’’
1. ‘’Nee, dat heb ik niet gemerkt. Was in mijn geval ook totaal niet nodig. Daarnaast
duurde het ook maar 2 uurtjes in totaal. Na een avond waren we klaar. Dus prima vol
te houden’’
2. ’’ Ja, dames even opletten zei hij dan. Het is soms een kippenhok met al die dames.
Hij vroeg af en toe even de aandacht als wij overenthousiast waren, maar dat was
nodig ook.’’
3.’’ Nou hij speelt gewoon goed in op de groep, als hij de aandacht nodig heeft van de
groep. Dat kan hij uitstekend en is ook een talent natuurlijk.’’

Beëindigen

4.’’ ja hij betrok ons er goed bij en die anekdotes en grapjes tussendoor zorgde er wel
voor dat het niet langdradig werd. Al kon de presentatie helemaal in het begin een
stuk korter.’’
1. ‘’Bier drinken haha, alles wat we getapt hadden moest op. Nee, het was wel even
gezellig. We dronken een biertje na. Een leuke passende afsluiting.’’
2. ‘’Nou we ging gezamenlijk met de hele groep op de foto en die kreeg iedereen mee.
En we dronken wat na, de biertjes die we zelf getapt hadden natuurlijk. Ja erg gezellig,
al met al een leuke opleiding om te doen.’’
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3.’’Gewoon gezellig napraten en sommigen die vragen willen stellen. En hij geeft daar
dan ook goed antwoord op. Zon opleiding kan meerwaarde hebben, maar ik vind dat
je dan meer tapbier moet verkopen. Dan heb je meer aan zon avond, want nu
verkopen we toch vooral flessen bier. Nu heeft het eigenlijk weinig meerwaarde zon
cursus vind ik.’’
4.’’ Gezellig een biertje nadrinken. Hij sloot af met complimenten geven. Hij zou in de
toekomst nog wel eens onverwachts langs kunnen komen om te kijken of we het nog
goed deden en of we wat geleerd hadden. Ik weet nog goed dat na de eerste keer
iemand langs kwam, maar dat ik niet wist dat hij van de Grolsch was. Hij zegt, mag ik
een biertje? Maar hier heb je dat het eerste glas bier dat je tapt vol met schuim komt
en lauw is, dat heeft te maken met die leidingen. Dus ik tap en gooi het direct weg en
hij roept, héé wat doe je nu? Ik zeg ja dat is het eerste glas hier, dat komt door de
leidingen. Dus ik tap een tweede glas bier en hij zat zo naar dat biertje te kijken en zegt
opeens, zo dat is een leuk pilsje. Toen vroeg ik hem wie hij was en vertelde hij dus dat
hij van de opleiding was en van de Grolsch. Ja onverwachts kunnen ze langs komen
inderdaad. Maar ze vast wel wat anders te doen hebben, dan op zaterdagmiddag
hierheen komen en kijken of jij een pilsje kan tappen.’’
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2.2 Resultaten per variabele AED-cursus
1: Anita Geerdink
2: Rinie Geerdink
3: Hans Franken
4: Hans Bijvank
Variabele
Tevredenheid

Dimensie
Kwaliteit van de
communicatie

Aspect
Interview
Adequate
1. ‘’Dat was helemaal prima. Er is helder gecommuniceerd vond ik. Nou, wij vragen er
informatievoorziening hier eigenlijk zelf om. Samen met anderen uit de kantinecommissie bijvoorbeeld
zeggen we dan: Het wordt weer eens tijd mensen. En degene die dat altijd regelt
spreken wij er dan op aan en die maakt gewoon weer een afspraak.’’
2. ‘’Ja goed eigenlijk, ik hoorde het van mijn vrouw Anita, die is namelijk ook actief
binnen Sportclub Enschede en die weet vaak vrij snel dat deze dingen eraan komen.
Thuis hebben we het dan bijvoorbeeld over voetbal en dan bespreken we ook deze
zaken samen.’’
3.’’ Ja, die vond ik goed. Alles was duidelijk voor me en er was geen sprake van
miscommunicatie voor zover ik me kan herinneren. Ja, dat werd hij wel. Ik wist op tijd
dat de opleiding eraan zat te komen dus helemaal goed. Niet zoals bij de tapcursus,
waar ik het op het laatste moment pas te horen kreeg’’.

Heldere informatie

4. Die vond ik goed. De opleiders communiceren heel duidelijk. Ze zijn geweldig in
uitleggen en dingen laten zien. Heel gedetailleerd kunnen ze vertellen wat je moet
doen of wat de bedoeling is. Jawel, kreeg het op tijd te horen dat het plaats zou
vinden, niets op aan te merken.
1. ‘’Dat was helemaal prima. Er is helder gecommuniceerd vond ik.’’
2. ‘’Het leren van alle informatie en handelingen die komen kijken bij AED. Ja, dat was
waar alles om draaide, sloot perfect aan op mijn verwachtingen. Wel moet ik zeggen
dat ik vooraf al kennis had over wat te verwachten.’’
3.’’ Ja, die mannen kunnen heel gedetailleerd vertellen wat de bedoeling is. de uitleg is
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echt heel sterk en duidelijk’’.

Informatie Erkenning

4. Ja zeker weten, heel duidelijk zelfs. Zoals ik aangaf net, die mannen kunnen heel
gedetailleerd vertellen hoe en wat.
1. ‘’Ja daar was zeker sprake van. We kregen regelmatig complimenten van de
opleiders als we het goed deden. Dat geeft natuurlijk een goed gevoel, want dan weet
je dat je op de goede manier bezig bent. En het is natuurlijk niet zomaar iets, die
cursus.’’
2. ‘’Tijdens de opleiding? Ja, dat was er zeker. We werden veelvuldig voorzien van
aanwijzingen en complimenten. Dat was ook wel fijn, want je bent toch bezig met
belangrijke handelingen, dus een bevestiging van dat je goed bezig bent is dan wel
prettig’’.
3.’’ Ja, we kregen constant bevestiging als we op de goede weg waren met onze
handelingen. Ze lieten dus wel degelijk merken dat je het goed deed. Tenminste zo
heb ik het wel ervaren’’.

Feedback

4. Zoals in een beloning bedoel je? Ja dat was wel het geval, we kregen veel
complimenten van ze als je het goed deed, dat kun je erkenning noemen. Geeft ook
wel een goed gevoel natuurlijk en het laat blijken dat je op de goede weg bent.
1. ‘’Ja, zeker weten. Dat ging de hele avond door. De opleider gaf eerst een presentatie
met de laptop en dergelijke, de hele theorie. Later gingen we echt aan de slag met de
poppen en de attributen. Feedback gaf hij door ons constant mondeling bij te sturen in
onze handelingen. Af en toe deed hij het ook nog eens duidelijk voor, zodat je het bijna
niet kon vergeten’’.
2. ‘’Ja absoluut, feedback was er constant door. Nou eerst werd alles uitgelegd, verteld
en voor gedaan door de instructeurs. We gingen met de theorie aan de slag en kregen
voorbeelden te zien en later gingen we zelf echt uitvoeren. Je begint dan dus met
enige kennis en informatie. Als je dan eenmaal bezig bent wordt je wel bijgestuurd
waar nodig met tips. Bij anderen deed hij het ook nog voor als dat nodig was. Ja, het
was ook echt heel uitgebreid. Het was ook niet vervelend, want hij zijn toch
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belangrijke handelingen die je moet uitvoeren en dat wil je echt wel goed doen hoor.’’
3. ‘’ Uitstekend, die mannen waren dan ook erg deskundig moet ik zeggen hoor. Ze
waren heel duidelijk in de aanwijzingen die zij gaven. Daarnaast konden ze ook alles
perfect voordoen. Echt top hoor, denk niet dat je het beter had kunnen treffen. Echt
wel, zorgt er ook wel voor dat je wat van ze aanneemt en ze vertrouwd op hun
aanwijzingen’’.

Mate van
zelfontplooiing

Kennis

4. Ja geweldig, top echt waar. Heeft dus ook weer met de communicatie te maken
waarin ze heel sterk zijn. Heel gedetailleerd kunnen ze je uitleggen wat de bedoeling is
of hoe te handelen. Stap voor stap loop je het dan samen na. Moet ook wel natuurlijk,
want het is geen kinderwerk.
1. ‘’Ja, zeker weten. Ik ben weer helemaal op de hoogte. Ja, nou ieder jaar komen er
weer nieuwe handelingen bij heb ik gemerkt. Ik doe het al ongeveer 10 jaar, maar de
hele reanimatie is in die 10 jaar compleet verandert’’.
2. ‘’Ja hoor, weet natuurlijk al een beetje hoe en wat, want het was niet de eerste
keer. Dat scheelt een groot stuk tijdens het volgen. Iemand die er voor de eerste keer
zit zal het wel wat lastiger hebben. Maar ik heb gewoon goed en makkelijk deel
kunnen nemen. Ja, een beetje wel, er zijn wat nieuwe handelingen bij gekomen. Nou
ja eigenlijk zijn er wat details verandert, niet heel schokkend maar toch weer nieuw.
Dat is de nieuwe kennis die ik heb opgedaan.’’
3.’’ Ja, dat ben ik. Die mannen hebben ervoor gezorgd dat ik kan ingrijpen wanneer dat
nodig is. Dat is toch wel het belangrijkste denk ik. Ja, je leert tijdens zulke avonden
altijd nieuwe dingen. Ik denk dat ik wel nieuwe dingen heb geleerd in zowel de theorie
als praktijk stof. Ja precies, maar iets nieuws was, dat je tegenwoordig vaker mond op
mond beademing moet toepassen’’.

Vaardigheden

4. Ja hoor. Omdat ik uiteindelijk geleerd heb, wat de bedoeling was. ja ik heb nieuwe
dingen geleerd en daar ben ik tevreden over.
1. ‘’Ja die verandert mee natuurlijk. Je moet tegenwoordig veel vaker mond op mond
beademing toepassen en de hartmassages. Heel anders dan 10 jaar geleden.’’
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2. ‘’Ja, de theorie wees uit dat het beter is om veel meer mond op mond beademing
toe te passen. Dus dat was een verandering. Wel belangrijk natuurlijk, goed dat ze dat
constant updaten en blijven verbeteren.’’
3. ‘’ Ja absoluut. Erg belangrijke nieuwe vaardigheden. Al denk ik dat de oude
methode, om het zo maar even te noemen, ook goed is hoor. Dat hebben ze namelijk
ook jarenlang verspreid tijdens de cursussen dus dat zal ook wel zijn reden hebben’’.

Attitude

4. Ja, in dit geval betekent nieuwe kennis ook nieuwe vaardigheden aangezien je alle
kennis toch moet toepassen in de praktijk. De een kan niet zonder het ander.
1. ‘’Ik ken de nieuwe methode van het reanimeren nu en kan altijd inspringen waar
nodig, omdat ik weer op de hoogte ben.’’
2. ‘’Mijn attitude is hetzelfde gebleven in de zin van dat ik nog steeds hulp kan
toepassen als dat nodig is. Verder ben ik nu wel op de hoogte van de nieuwe manier
van werken, de methode dus. Dat is dus wel van invloed geweest op mijn attitude.’’
3.’’Ja, dat denk ik wel. Het oefenen met de poppen ging in ieder geval goed. Alleen zal
dat in het echt met een persoon en andere omstandigheden nog moeten blijken. Je
zult vooral moeten proberen om in zon situatie rustig te blijven. Maar ik denk dat dat
nog wel eens onderschat wordt. Laten we hopen dat ik het nooit hoef toe te passen’’.

Effectief
deelnemen aan
vrijwilligerswerk

Leerrendement

4. Ja, dat hebben we ook geoefend. Met zulke speciale poppen ga je dan aan de slag
om direct alles toe te passen wat je geleerd hebt. Ja dat ging uitstekend, gelukkig.
1. ‘’Ja zeker weten. De omstandigheden waren perfect. We hadden een erg leuke en
gezellige groep, maar waren ook allemaal leergierig. Daarnaast waren de opleiders ook
erg deskundig en enthousiast. Het doel van de opleiding was: mocht je ooit in de
situatie terecht komen, waar dan ook, en je moet het uitvoeren dan moet je het
natuurlijk wel goed kunnen. Tevreden, ik denk dat ik mij er wel mee red.’’
2. ‘’Ja dat denk ik wel. We kregen goede instructies dus we konden prima deelnemen
en de taken uitvoeren. Uitstekend te volgen, voor een leek nog te doen. Daarnaast
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wordt je ook erg goed geholpen door de opleiders, dat maakt de omstandigheden om
te leren ook goed. Het kunnen helpen van mensen in nood is het belangrijkste doel.
Daar was de hele avond ook op gericht. Goed en juist kunnen handelen in tijde van
nood.’’
3.’’ Ja hoor, we hadden een goede groep bij elkaar, allemaal erg leergierig maar het
was ook gezellig. Het doel is om een persoon zijn leven te kunnen redden in geval van
nood. Mocht het zover komen en je moet ingrijpen, of dat nou hier is bij Sportclub of
in de supermarkt dan moet je weten hoe te handelen en op welke manier je te hulp
kunt schieten. Ja tevreden, al wil ik het niet onderschatten. Het oefenen en handelen
tijdens de opleiding ging in ieder geval goed’’.

Praktische relevantie

4. Ja dat ging prima. Leuke mensen, leuke avond, goede opleiders. Dat je kunt ingrijpen
met de AED attributen als dat nodig is. Dus je leert overweg gaan met die dingen maar
ook hoe je zonder kunt ingrijpen. Zoals mond op mond beademing en dat soort zaken.
De mate? Ja tevreden hoor, je leert toch steeds weer nieuwe dingen en dat vind ik
leuk. Je bent nooit te oud om te leren, dus het maakt mij allemaal niet uit.
1. ‘’Ja, zoals ik aangaf is het fijn dat je toch elk jaar weer op de hoogte gehouden
wordt van de nieuwe ontwikkelingen. Ja zeker weten, je bent toch constant omringt
door mensen op een vereniging. Maar ook voor mijn werk in de thuiszorg is deze
opleiding natuurlijk erg relevant. Sluit perfect aan ja, voor beide werkzaamheden in
mijn geval.’’
2. ‘’Nou ja, ik kan het toepassen indien nodig, dat is fijn natuurlijk. Verder heb ik
binnen de club geen EHBO rol of iets dergelijks dus wat dat betreft sluit het niet aan op
mijn verdere werkzaamheden binnen de club. Ben tevreden over de nieuwe
vaardigheden die ik geleerd heb. Ben weer op de hoogte van alles omtrent AED en dat
is een prettig gevoel. Nou niet direct dus, zoals ik eerder aan gaf. Maar ik kan helpen
als het moment daar is en ook tijdens de barwerkzaamheden zou zoiets van pas
kunnen komen, mocht er een bezoeker onverwachts onwel worden of iets dergelijks.
Ja, het is relevant hè, dat is het zeker als je actief binnen een sportvereniging. Er kan
van alles gebeuren natuurlijk.’’
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3. ‘’Nou niet in de zin van dat ik hier actief ben als EHBO’er in het weekend of iets
dergelijks. Maar verder denk ik dat dit altijd van toepassing is en dus ook altijd
aansluit. Ja, ik vind het prettig dat ik het kan toepassen in de praktijk of dat nou op de
club is of op vakantie. Praktisch relevant is het zeker’’.

Begeleiding van
vrijwilligers

Taakgerichte
ondersteuning

4. Nou niet direct, ik train dus de jongste jeugd van Sportclub Enschede. Mocht het
voorkomen, dat er op het veld iets gebeurd met kinderen of ouders dan kan ik
ingrijpen. Ik vind het zelf dan ook wel prettig om te weten wat te doen in dat geval. Ja
ik vind het altijd relevant. Het is prettig te kunnen ingrijpen.
1. ‘’ Oh die was echt uitstekend! Die twee mannen komen hier ook altijd en zijn van
het ziekenhuis hier in Enschede. Ja absoluut, de uitleg en voorbeelden zorgden stap
voor stap bij aan het behalen van de doelstelling. Het uiteindelijk zelfstandig
reanimeren dus.’’
2. ‘’De begeleiding was perfect. De instructeurs zijn zeer deskundig in wat zij doen en
zijn ook actief in het ziekenhuis, dat zegt wel iets natuurlijk. Vooral de rust die zij
uitstralen en de manier waarop zij alles uitleggen. Ze kennen alles precies tot in detail
en hebben op elke vraag een uitgebreid antwoord. Dat zegt wel iets over de kennis
waarover zij beschikken. Ja zeker weten, deze mannen zorgen ervoor dat je de cursus
behaald, zonder twijfel. Ook al weet je in het begin helemaal niets over reanimeren en
dergelijke’’.
3.’’ Geweldig, ja die mannen komen als ik mij niet vergis ook van het ziekenhuis hier in
Enschede. Zij doen dit natuurlijk al jaren en begeleiden je echt fantastisch. Ze maken er
ook echt een leuke cursus van. Ja zeker weten. Ik heb erg veel van deze mannen
geleerd, eigenlijk alles’’.
4. Perfect. Dat ging heel soepel en vertrouwd, omdat het gewoon goede kerels zijn.
Daarnaast weten ze natuurlijk waar ze het over hebben. Ik houd er nooit van als
commando’s krijgt, dat verpest voor mij altijd een beetje te sfeer, maar daar was hier
totaal geen sprake van. Nee, de begeleiding verliep heel prettig. Ja zeker weten, dat
zorgt ervoor dat je lekker je gang kan gaan en bezig bent. Uiteindelijk creëren zij een
soort sfeer waarin je optimaal kunt leren van hen en elkaar.
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Emotionele
ondersteuning

1. ‘’Heel tevreden, ze zeggen precies wat je moet doen, maar laten het ook weten als
je het niet helemaal goed doet. Bijvoorbeeld je handen plaatsen voor de hartmassage
moet wel op de goede plek gebeuren en dat geven ze dan ook goed aan. Ja zeg dat
wel, zeker een serieuze taak.’’
2. ‘’ Erg tevreden, ze zijn scherp als je het niet precies volgens de juiste handelingen
doet. Voor beginnelingen is dat erg fijn denk ik, je krijgt niet het gevoel dat je zo maar
wat doet. Ja precies, het is ook wel noodzakelijk dat ze zo scherp zijn.’’
3.’’ Ook tevreden, ze kunnen je erg gedetailleerd vertellen wat je moet doen. Hoe je je
handen moet leggen op de pop, waar je precies moet drukken. Echt heel erg goed’’.

Groepsintegratie

Contact met anderen

4. Ja zeker weten, dat zorgt ervoor dat je lekker je gang kan gaan en bezig bent.
Uiteindelijk creëren zij een soort sfeer waarin je optimaal kunt leren van hen en elkaar.
Ja ook helemaal goed dus de ondersteuning in de vorm van feedback. Dat valt eigenlijk
beetje onder wat ik net zei.
1. ‘’Nou niet echt. De theoriepresentatie was wel gezamenlijk met de gehele groep,
maar het werk bij de poppen gebeurde twee aan twee. Dus je bent niet bezig met de
hele groep, want ze hadden volgens mij ook 6 a 7 poppen. Ja goed, omdat je toch wel
geconcentreerd te werk moet gaan en daarbij moet je elkaar niet te veel afleiden of op
de lip zitten dus de tweetallen waren perfect voor het praktijk gedeelte.’’
2. ‘’Hmm, niet zo zeer. Voor mij is iedereen bekend die mee doet dus is daar niet echt
sprake van. Verder was je of met zijn allen aan het luisteren of aan het werk in
tweetallen. Dus echt sprake van groepsintegratie vond ik het niet. Nou niet echt
belangrijk vind ik persoonlijk. Met een cursus als deze is het belangrijk dat je de juiste
informatie en handelingen leert en weet hoe te handelen in geval van nood. Dat staat
voor mij boven het creëren van een groepsgevoel of het leren van elkaar.’’
3. ‘’ Niet echt, je bent toch meer alleen bezig of in tweetallen dus ik vond van niet.
Helemaal goed zo, je bent toch bezig om wat te leren. Je kunt iets ook niet beter leren
dan het zelf te oefenen en te doen. Dan kun je dus beter in tweetallen bezig zijn met
die poppen dan dat je met een hele groep om die pop staat en staat te wachten tot je
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iets kunt doen. Nee, ik vond het helemaal goed op deze manier. Een beetje
gezelligheid is oke, maar je ook wat leren en het is natuurlijk niet niks’’.

Motieven voor
vrijwilligerswerk

Waarden

Leren
Sociaal

4. Nee, maar ik ken iedereen ook al. Nee hoor, dat is niet het doel van de avond. Ik
vind het niet zo belangrijk als je elkaar niet leert kennen tijdens zon avond. Het is
belangrijker dat je het doel van de opleiding uiteindelijk leert en beheerst.
1. ‘’Ik vind dit een erg belangrijke cursus, misschien wel de belangrijkste. Ik sta
regelmatig achter de bar of ben aanwezig op het veld en dan wil ik kunnen helpen en
ingrijpen wanneer dit nodig is. Nou ja het sociaal bezig zijn met mensen en je
werkzaamheden in de kantine geven je toch een bepaald
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze opleiding past daar voor mij persoonlijk heel goed
bij en ik ben blij dat ik al deze vaardigheden onder de knie heb.’’
1. ‘’Eigenlijk ben ik hier terecht gekomen via mijn man en toenmalige verkering. Hij
woonde in Enschede en ik kom oorspronkelijk uit Borne. Mijn ouders waren altijd
vrijwilligers bij een voetbalclub in Borne en ik kwam dus hier te wonen en rolde
daarom hier zo binnen. Het is helemaal mijn ‘’cluppie’’ nu. De gezelligheid, de
contacten die je door de jaren heen hebt opgebouwd. Ik ben hier elk weekend te
vinden en vind het erg leuk om de vaste groep actief te zijn hier. ’’
2.’’ Daar ben ik ingerold. Mijn vader en moeder begonnen daar al mee vroeger, tot ze
op een gegeven moment een beetje personeelsproblemen kregen en ze mensen te
kort hadden op de zondag. Dus mijn vader vroeg mij dat of ik dat wou doen en zo ben
ik er in gerold. Later krijg ik verkering en hadden ze op zondagmiddag ook mensen
tekort. Zo is Anita erin gerold. En langzaamaan heb ik er steeds meer taken bij
gekregen. En Anita ook, maar die kende het vrijwilligerswerk ook al vanuit Borne. Dus
die wist al wel wat van de kantine. Sportclub is mijn club al zoveel jaren, dat heb ik dus
van huis uit meegekregen en ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan het in
stand houden ervan. Daarnaast durf ik haast niet weg te gaan, omdat ik weet hoe klein
de harde kern is van de club en dat je dan een groot gat achterlaat. Niet dat ik dat zou
willen hoor. Verder heb ik hier gewoon veel bekenden is het, maar was het vooral een
gezellige vereniging.’’
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3. ‘’Ja dat is van vroeger uit gekomen, mijn zoon heeft hier gevoetbald vanaf de Ejeugd tot hij uiteindelijk in het tweede voetbalde. Toen ben ik een van de leiders
geworden en vervolgens wordt je gevraagd voor het bestuur, maar dat wil ik dus niet.
Ze hebben vorig jaar nog gevraagd of ik penningmeester wou worden, maar dat wil
ook niet. En een hele tijd terug heeft Jan-Bert Kolkman mij gevraagd of ik in de
activiteitencommissie wou, want hij vond mij daar wel geschikt voor en zodoende zit ik
nu in de activiteitencommissie. En met een aantal andere mensen hebben we toen
bedacht of we wat konden betekenen voor de club en zo is het eigenlijk een beetje
gekomen. Ik vind het leuk om iets te doen en wat te kunnen beteken voor de club.
Verder is het ook wel zo dat ik de mensen die hier al jaren rondlopen onderhands
natuurlijk goed ken en dat het de gezelligheid is waarvoor ik terug kom of blijf moet ik
zeggen.’’
4. Ja dat is van vroeger uit zo. Mijn familie en mijn broer zoals je weet, zijn allemaal
betrokken bij Sportclub Enschede. Ik heb van alles gedaan binnen de vereniging, maar
het actief zijn met die jonge jongens vind ik toch wel het mooist, dat is de leeftijd dat
je ze nog iets kan leren. Nou dat dus en alle bekenden natuurlijk die je onderhands
kent. We komen vaak samen of voor de jeus de boules of klootschieten en in de
ochtend altijd lekker kopje koffie drinken. Top.

Taakkenmerken van
vrijwilligerswerk

Carrière
Zelfbescherming
Zelfbevestiging
Taakbelang

3. Wat te kunnen betekenen voor de club
1. ‘’ Ja, dat denk ik wel. We hebben het hier ooit al eens nodig gehad. Ja, toen waren
ze die meneer al aan het reanimeren in de kleedkamer en er zat een andere vrouw bij.
Toen konden we elkaar afwisselen. Uiteindelijk heb ik gevraagd of ik er bij moest
blijven, maar dat hoefde niet. Het was wel heel naar om te zien, maar we hebben
uiteindelijk wel zijn leven gered. Ja, heel naar om te zien, maar wat was ik blij dat wij
hier de attributen hadden en dat we mensen hadden die dat konden. Het is echt een
aanrader als je het nog nooit gedaan hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook kinderen helpen
ermee. Dat is dan wel weer een andere manier van hartmassages geven, minder diep
en hard drukken. Maar daar krijg je gelukkig ook weer theorie over, dus echt doen
hoor!’’
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2.’’Ja, dat lijkt me wel. Een beter voorbeeld kun je niet geven in dit geval. De beste
hulp is dit misschien wel die je ander kan geven. Een groot taakbelang dus’’.
3. ‘’Ja, deze cursus is het perfecte voorbeeld lijkt me. Wat is mooier dan iemand in
nood eventueel te kunnen helpen’’.

Taakidentiteit

4. Ja, dat is vanzelfsprekend denk ik. Wat is een beter voorbeeld van anderen helpen.
1. ‘’Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de nieuw
toegevoegde handelingen beheers nu en zelfstandig kan uitvoeren.’’
2. ‘’Zeker weten. Door de goede ondersteuning van de instructeurs en de informatie
en technieken die ik tijdens de cursus geleerd heb. Dit zorgde ervoor dat ik makkelijk
deel kon nemen en nu dus zelfstandig kan handelen indien nodig.’’
3. ‘’ Ja. Zoals ik aangaf zal het vast wel moeilijker zijn als het eenmaal moet gebeuren.
Maar de opleiding heeft er wel voor gezorgd dat ik het vertrouwen heb dat ik het kan
doen. De oefeningen ging ook goed dus ga er vanuit dat het mij lukt. Aan de opleiding
zal het in ieder geval niet liggen, een betere voorbereiding kun je je niet wensen.

Variatie in
vaardigheden

4. Ja, ik heb nu zo vaak geoefend. Daar ben ik wel tevreden over en heb ik wel
vertrouwen in.
1. ‘’Ja ook goed, zoals ik zei elk jaar zit er wel weer wat nieuws bij wat je opnieuw te
leren krijgt.’’
2.’’ Ja erg tevreden, omdat ik weer up to date ben met de handelingen en informatie
omtrent AED. Er zijn voor mij geen geheimen meer, ook niet handig met een taak als
deze. Wat betreft variatie zijn er wat kleine dingen toegevoegd maar niet heel erg
veel. De variatie is niet heel erg veranderd dus.’’
3. ‘’ Ja hoor, je moet leren wat nodig is. Als het veel complexer was geweest was ik ook
tevreden geweest. Je leert wat nodig is’’.
4. Ja als dat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taak (en dat
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Autonomie

deed het) dan ben ik er tevreden over.
1. ‘’Ja, maar je moet er altijd iemand bij roepen he. Degene kan dan de ambulance
bellen of hulp halen en dan kun je zelf al beginnen met de massage en de mond op
mond beademing. Maar als er niemand is, dan begin je natuurlijk. Ja en omdat ik het
nu zelfstandig kan heb ik mijzelf op gegeven als hulppersoon bij de hartstichting en
zodoende ben ik ‘s nachts al een aantal keer gebeld. Dat merk ik natuurlijk niet met
het geluid uit, dus ik heb al aangegeven dat ze daar een apart belletje voor moeten
maken. Maar voor een reanimatie moeten ze dus echt iets ontwikkelen vind ik,
waaraan je de melding kunt herkennen. Ja, want laatst was het zelfs een straat
verderop bij mij en ’s morgens, dus dat is niet zo handig. Dit geef ik ook ieder jaar weer
aan.’’
2.’’ Ja, volledig, ik kreeg tijdens de cursus nog een beoordeling op mijn handelingen.
Deze werd goed gekeurd dus dat geeft een goed gevoel en de bevestiging dat ik het nu
zelfstandig kan doen.’’
3.’’ Ja dat denk ik wel, heb de opleiding behaald dus dat is positief’’.

Feedback

4. Ja dat kan ik.
1. –
2.’’ Ja, die werd gericht gegeven op de handelingen bijvoorbeeld. De sturing die zij
geven is daarin erg van belang natuurlijk, maar dat deden deze mannen echt
uitstekend. Er zat iemand bij die voor het eerst deelnam. Die vertelde ook dat de
instructeurs hem geweldig geholpen hadden en de feedback had gezorgd voor
makkelijk kunnen deelnemen aan de cursus.’’
3.’’ Heel erg goed, ze gaven feedback op maat. Dus iedereen kreeg gerichte feedback.
Ze riepen dus niet zo maar wat, maar keken ook erg goed hoe je het deed, al hoort dat
ook wel natuurlijk. Zelf heb ik hele prettig feedback gehad, als ik twijfelde over iets,
deden ze het gewoon nog een keer opnieuw voor, helemaal top’’.
4. Ja, dat ben ik ook. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik het uiteindelijk heb geleerd. Dat
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Kwaliteit van de
opleiding

AMO Framework

Deskundigheid

durf ik wel te stellen ja.
1. ‘’Ja jongen, die mannen zijn allemaal gecertificeerd en kunnen dat als de beste. Je
leert van de beste. Ja, dat denk ik wel, na zoveel jaar ken ik het wel en het is echt
interessant. Moeten ook veel meer mensen doen. Eigenlijk vind ik dat iedere trainer
en leider die hier loop het moet kunnen en misschien ook wel alle vrijwilligers.’’
2.’’Ja, beter kan haast niet. Ze weten alles en het is ook hun werk. Dat is natuurlijk ook
belangrijk, want om in het ziekenhuis te werken moet je wel wat weten en kunnen. Ja
met mijn voorkennis was het eigenlijk een kwestie van updaten en even alles goed
herhalen, want ik heb het gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken haha. Er was het
een en ander aangepast maar geen schokkende zaken. Ik kon het allemaal prima
volgen dus.’’
3.’’ Absoluut, die mannen hebben er verstand van en werken ook niet voor niet in het
ziekenhuis. Zoiets vind ik ook wel belangrijk, dat niet Jan en alleman zoiets kan geven.
Ja hoor, ik heb er geen moeite mee gehad. Het was verder ook niet moeilijk, maar je
moet de feeling een beetje krijgen met de handelingen’’.

Inzet

4. Zeker weten, ze komen ook uit dat vakgebied. Ze werken hier in het ziekenhuis en
geven daarnaast deze cursus. Ja uiteindelijk was het niet moeilijk om te volgen, komt
ook door de begeleiding hoor en een beetje voorkennis.
1. ‘’Oh, dat was echt heel goed. Ja ze zijn echt heel goed die mannen. Ja, die mannen
lopen hier dus al zo lang, één is hier zelfs vrijwilliger geweest als leider van zijn zoontje.
Je kent elkaar gewoon al zo lang. Nee, ze leggen alles zo deskundig uit, met
voorbeelden uit de praktijk en het ziekenhuis, echt top.’’
2.’’Niets op aan te merken, hele deskundige mannen die weten wat ze doen en je goed
begeleiden. Kan niet beter. Nou motiveren is in mijn geval eigenlijk niet nodig. Je bent
lekker bezig met elkaar en natuurlijk dol je af en toe wat, maar iedereen wil toch zo
goed mogelijk mee doen en alles leren. De essentie van de taak is ook niet iets klein
dus gemotiveerd ben je zeker wel. Nee, gemotiveerd worden is niet nodig, dat heb je
van jezelf wel.’’
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3.’’ Precies goed, ze waren niet overdreven aanwezig, maar dat is ook niet nodig. Ze
deden precies wat nodig was om ons te helpen en daarnaast zijn het ook gewoon hele
fijne kerels. Ze springen direct in als je hulp nodig hebt of als iemand dreigt af te
dwalen met de gedachtes. Ja, dat houden ze wel in de gaten, dat je bij de les blijft en
dat je het echt onder de knie krijgt allemaal. Nee, dat gaat dus eigenlijk allemaal
vanzelf wel’’.

Bijdrage

4. Super, niets op aan te merken. Nee, maar dat was ook echt niet nodig. Je wilt het
toch leren, dat is de reden dat je meedoet aan die cursus. Als je dan uiteindelijk niet
gemotiveerd bent, kun je beter thuis blijven. Ik moet zeggen dat iedereen ook wel
gemotiveerd was hoor.
1. ‘’Ja, heel belangrijk. Je kent die mannen onderhands, je durft ze gemakkelijk vragen
te stellen. Het gaat gewoon wat gemakkelijker als je ze bij naam kent ook. Toch heel
anders dan met vreemden, heel fijn dus.’’
2.’’ Hun bijdrage is zeker belangrijk. Deze mannen zijn zo deskundig en professioneel.
Daarnaast zijn het ook hele aardige gasten en zijn ze gewoon heel makkelijk in de
omgang. Dat zorgt ervoor dat je makkelijk bij ze terecht kan.’’
3.’’ Ik kan het natuurlijk niet vergelijken, maar ze zijn door hun manier van les geven
zeg maar, erg belangrijk. Nou, doordat ze je echt wat leren en actief met je bezig zijn.
Zo heb ik dat tenminste ervaren’’.

Methode van de 5
B’s

Binnenhalen

4. Nou ik vind dat het zeker wel van belang was. Ze leiden je op de juiste manier door
de avond en de handelingen, erg prettig hoor.
1. ‘’Volgens mij hebben wij als kantinecommissie ooit eens voorgesteld om dit te
introduceren, maar ik weet het niet zeker meer. Sindsdien is het een jaarlijks
terugkomend iets. Ja, heel tevreden en inderdaad erg belangrijk.’’
2.’’ Ik krijg het altijd vrij snel te horen, omdat Anita dus een van de initiatiefnemers is.
Dus op die manier ben ik binnen gehaald. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij
wordt dit altijd besproken tijdens commissie vergaderingen en dan weet direct
iedereen er van af. De overige vrijwilligers worden gemaild dacht ik of aangesproken
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op de club. Zo weet iedereen er vrij snel van af.’’
3.’’ Zij hebben mij gewoon benaderd en gevraagd of ik hier aan mee wou doen. Toen
heb ik je geantwoord. Zo is het gegaan. Ja, niets mis mee. Het was mij allemaal
duidelijk’’.

Begeleiden

4. Ze hebben me gevraagd of ik mee wilde doen. Ja hoor, voor mij niets op aan te
merken verder.
1. ‘’Heel erg prettig en fijn. Ze leggen alles zo ontzettend goed uit.’’
2.’’ Heel deskundig en scherp. Ze zijn zowel met woorden als met handelingen erg
sterk. Ze vertellen vaak eerst iets om het vervolgens kracht bij te zetten door het voor
te doen. Zo kan het haast niet meer fout gaan. Wanneer je het dan zelf uitvoert geven
ze soms tips maar dat is logisch. Je moet toch het gevoel een beetje krijgen.’’
3.’’ Heel goed. Geweldige kerels met verstand van zaken die je alles precies leren. Ik
heb heel erg fijn samengewerkt met deze mannen en dat maakt het ook leuk om deel
te nemen. Niets dan lof dus’’.

Belonen

4. Ja zoals ik al een paar keer aangegeven heb, was de begeleiding uitstekend.
1. ‘’Jazeker, een nieuwe handtekening en datum onder het certificaat en dat je weer
een jaar vooruit kan en mag. We nemen dan het certificaat mee en die wordt dan
opnieuw ondertekend. Van de hartstichting krijg je vervolgens weer een berichtje dat
je kunt verlengen. Je moet dan wat gegevens invullen en dan kun je weer een jaar
vooruit.’’
2.’’ Ja, je krijgt weer een nieuw certificaat. Deze verlopen namelijk steeds en dien je
door middel van de cursus steeds weer te verlengen. Ik heb dus een certificaat
ontvangen.’’
3.’’ Jazeker, we kregen een certificaat na afloop met de bevestiging dat je officieel de
opleiding behaald hebt en het dus mag en kan uitvoeren in de praktijk’’.
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Behouden

4. Ja we kregen een certificaat.
1. ‘’Ja, maar dat is niet nodig hoor. Je bent met iets belangrijks bezig dus dat wil je echt
wel afronden. Het eventueel redden van een leven in de toekomst is voor mij de
grootste motivatie.’’
2.’’ Ze zorgden ervoor dat je bezig bleef met de cursus en dat de aandacht niet
afdwaalde. Dit deden ze door te vragen of alles lukte of naar iets anders te vragen wat
te maken had met de cursus. Soms iets heel kleins dus, maar voldoende om je toch
even bij de les te houden en iedereen te helpen.’’
3.’’ Ja, dat zat gewoon in de manier van werken met die mannen. Ze zorgden ervoor
dat je aandacht erbij bleef door boeiend te vertellen en gemakkelijk in de omgang te
zijn. Verder wil je ook zelf dat je alles goed doet, want het is natuurlijk wel iets
belangrijks dat je leert. Na afloop wil ik wel het gevoel hebben dat ik weet hoe het
moet en dat ik het zonder twijfelen kan toepassen’’.

Beëindigen

4. Nee maar dat ging eigenlijk automatisch. Omdat het leuk is om te doen en de
omstandigheden prettig zijn, blijf je actief.
1. ‘’Met de uitreiking van de certificaten en gezellig wat nadrinken. Een passende
afsluiting.’’
2.’’ Er vond een gezamenlijke afsluiting plaats, waarbij we de diploma’s kregen
uitgereikt. Best gezellig, want we dronken nog even wat na met z’n allen.’’
3. ‘’ De uitreiking van de certificaten vond plaats en we bleven even nazitten. Iedereen
kon nog wat napraten of vragen stellen. Al met al was erg tevreden over deze
opleiding en heb ik er erg veel van geleerd en met plezier mee gedaan’’.
4. We kregen de certificaten uitgereikt en we hebben even nagezeten.
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Bijlage 3: Interviews uitgetypt Tapcursus
Respondent: Richard Uilenberg
Cursus: Tap
Inleiding
Jeffrey: Daar gaan we.
Richard: Helemaal goed.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Richard: Oke, dat is duidelijk.
Introductie respondent
Jeffrey: Oke, Richard. Kun jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Wat zijn je
werkzaamheden? Wat is je rol binnen Sportclub Enschede?
Richard: Ja oke, dat is makkelijk. Ik ben Richard Uilenberg, ben 30 jaar en werkzaam bij stichting De
Vitale Sportvereniging en vereniging Sportclub Enschede. Mijn werkzaamheden hier zijn
buitendiensten zoals het onderhouden van de velden en accommodatie. Verder spring ik binnen ook
wel eens bij en werk ik de weekenden ook als vrijwillig hier.
Jeffrey: Oke helder, jij hebt een opleiding gevolgd hier binnen Sportclub Enschede.
Richard: Dat is correct.
Jeffrey: Welke was dat precies?
Richard: De tapcursus.
Jeffrey: Oke de tapcursus, dan zal dit interview ingaan op de tapcursus.
Richard: Ja, oke.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Mijn eerste vraag gaat over de tevredenheid over de kwaliteit van de communicatie voor en
tijdens de opleiding, wat vond je daarvan?
Richard: Ja goed en duidelijk, het was wel een beetje op het laatste moment, maar het was wel
duidelijk wat er ging gebeuren.
Jeffrey: Dus de opleiding werd duidelijk aangekondigd?
Richard: Ja.
Jeffrey: Oke, maar waaruit bleek dit?
Richard: Het werd mij verteld door één van de vrijwilligers van Sportclub Enschede.
Jeffrey: Oke, en de verwachtingen die je had voorafgaand aan de opleiding, kwam dat overeen met
de werkelijkheid?
Richard: Nou, ik heb zelf nooit eerder getapt ofzo, dus ik wist niet wat ik moest verwachten en het
was even aankijken hoe het zou gaan. Maar het beeld dat ik het, kwam overeen met de
werkelijkheid. Vooral veel bezig zijn met oefenen was ook echt het geval.
Jeffrey: Oja oke, duidelijk. Vind je dat je tijdens de opleiding wel voldoende feedback hebt gekregen
van de opleider?

Richard: Ja, hij geeft per persoon tijdens het praktijk gedeelte aanwijzingen zoals: dit kun je
misschien zo doen, of zo, of zo.. Om het makkelijker te maken.
Jeffrey: Oke, dus dat werd allemaal duidelijk gedaan.
Richard: Jazeker. Die sturing voelde goed en maakte het echt makkelijker.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Oke, het tweede gedeelte gaat over je zelfontplooiing. Vind je dat je jezelf goed ontwikkeld
hebt tijdens de opleiding.
Richard: Ja, je leert er wel wat van. Je krijgt handigheid in dingen die je voorheen nog niet wist door
de nieuwe informatie.
Jeffrey: Dus je hebt nieuwe kennis opgedaan en nieuwe vaardigheden als ik het goed begrijp?
Richard: Ja klopt. Ik kan zelfstandig tappen. Ik wist eerst nog niets over tappen, maar kon het wel
door te kijken naar hoe anderen het deden. Die manier kopieerde ik gewoon een beetje en zodoende
kon ik een biertje tappen. Uiteindelijk heeft de opleiding ervoor gezorgd dat ik de juiste manier
hanteer en handelingen toepas.
Jeffrey: En uiteindelijk heeft de opleiding ervoor gezorgd dat je volledig zelfstandig kan tappen?
Richard: Ja volledig ja, helemaal. Ik tap nu de biertjes op de zondag bijvoorbeeld, zonder hulp. De
handelingen waren niet moeilijk en heb ik onder de knie. Het is fijn om te weten dat ik het nu goed
doe en de bezoekers van het sportpark kan bedienen.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Dan het effectief deelnemen. Heb je effectief kunnen deelnemen aan de opleiding en droeg
de opleiding bij aan het zelfstandig uitvoeren van je nieuwe werkzaamheden?
Richard: Ja in principe wel, vooral voor vrijwilligers. De opleiding is goed te volgen. Ik kan nu
bijvoorbeeld helpen bij evenementen, want je hebt nu kennis van hoe het werkt allemaal een beetje.
Dus het is niet voor niets geweest.
Jeffrey: Dus je bent tevreden over de mate van nieuwe vaardigheden die je geleerd hebt?
Richard: Ja, nu kan ik eindelijk fatsoenlijk achter de bar staan.
Jeffrey: Sloot de opleiding ook aan bij je werkzaamheden?
Richard: Niet de dagelijkse, maar het komt sowieso één keer in twee weken voor dat ik een weekend
bardienst heb en ik zou nu dus eventueel kunnen helpen bij mogelijke evenementen.
Jeffrey: Oke, helder.
Begeleiding
Jeffrey: De begeleiding tijdens de opleiding, wat vond je daarvan?
Richard: Goed, die man wist duidelijk waar hij het over had en hij kon het heel goed voordoen en
laten zien. Jarenlange ervaring, dat kon je wel zien. Voor een beginner als ik, was dat heel erg fijn. Hij
was heel duidelijk met het voordoen en aanwijzingen geven.
Jeffrey: Ja, dat is mooi. En met de feedback zat het dus ook goed?
Richard: Ja dat was echt meer dan voldoende.
Groepsintegratie
Jeffrey: Nu even heel wat anders, was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding? Je volgde
de opleiding waarschijnlijk met een groepje.
Richard: Ja klopt. Met een man of 20 ongeveer.
Jeffrey: Had je het gevoel dat je door de opleiding elkaar beter leerde kennen.
Richard: Een aantal kende ik al en een aantal zie ik zelden of nooit.
Jeffrey: En de opleiding droeg daar ook niet aan bij, elkaar beter leren kennen.
Richard: Nee, dat niet. Daar was het te kort voor.
Jeffrey: Oke, helder.
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Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan gaan we nu door naar jouw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk. Welke
motieven heb jij voor het doen van vrijwilligerswerk?
Richard: Ik vind het heel erg gezellig sowieso en met de mensen omgaan is het voor mij het
belangrijkste. Sociaal bezig zijn.
Jeffrey: Dus het sociale aspect zeg maar.
Richard: Ja het sociale aspect en verder zie ik het als tijdverdrijf van thuis zitten is natuurlijk ook niet
alles.
Jeffrey: Vond je de opleiding goed passen bij jouw reden?
Richard: Ja, ik vond de opleiding boeiend, maar ook leuk en gezellig.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan de taakkenmerken van het vrijwilligerswerk en we beginnen met het taakbelang. In
welke mate speelt taakbelang een rol in de nieuwe geleerde werkzaamheden?
Richard: Het speelt wel degelijk een rol, omdat ik met mijn nieuwe werkzaamheden mensen kan
bedienen en voorzien van hulp op de zondag bijvoorbeeld. Je hebt er dagen tussenzitten dat er echt
veel mensen aanwezig zijn, dan is het fijn om ze van dienst te kunnen zijn.
Jeffrey: Oke en kun je nu met behulp van de opleiding de nieuwe taak zelfstandig van begin tot eind
uitvoeren?
Richard: Ja, het was gelukkig niet heel complex, maar kwam toch wel iets meer bij kijken dan
verwacht.
Jeffrey: Oja, vertel?
Richard: Nou er waren een aantal stappen die je moest doorlopen om het perfecte biertje te kunnen
tappen. Deze waren niet moeilijk en best logisch achteraf, maar zou ik zelf niet aangedacht hebben.
Jeffrey: Ah oke, en de variatie in vaardigheden die je geleerd hebt, ben je daar tevreden over?
Richard: Ja het was niet veel variatie, wel een aantal kleine standaard regels dus waar je je gewoon
aan moet houden anders slaag je gewoon niet.
Jeffrey: Hoeveel stappen waren er eigenlijk?
Richard: Uiteindelijk bestond de tapcursus in zijn geheel uit 14 stappen. Daar moet ik wel bij zeggen
dat er twee zijn die soms niet van toepassing zijn, zoals het schoonmaken van het glas. Die zijn
namelijk vaak al schoon gemaakt na het inleveren dus zou niet zo vaak voorkomen.
Jeffrey: En deze informatie werd je allemaal duidelijk overgebracht en verteld.
Richard: Ja, dat was helemaal top.
Jeffrey: En de feedback zat ook helemaal goed?
Richard: Ja top, had vooraf nog nooit getapt, maar had wel een beetje in mijn hoofd hoe het moest.
Met behulp van de feedback heb ik het snel kunnen leren.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan ga ik het nu specifiek over de opleiding hebben en dan de kwaliteit ervan. Was de
opleider deskundig genoeg om de opleiding te geven?
Richard: Ja zeker weten.
Jeffrey: Oke, maar waar bleek dit uit?
Richard: Ja, als je hem ziet tappen dan zie je meteen aan het biertje dat hij er verstand van heeft.
Daarnaast liet hij goed het verschil zien tussen hoe het wel en niet moest.
Jeffrey: Dat kon hij goed overbrengen?
Richard: Ja, de verschillen liet hij duidelijk zien in het resultaat van de biertjes. Dat deed hij erg goed.
Jeffrey: Was jij daarnaast ook deskundig genoeg om deel te nemen aan de opleiding?
Richard: Ja, dat vond ik wel, kon alles gemakkelijk volgen.
Jeffrey: Dus je bent uiteindelijk deskundiger geworden.
Richard: Ja, ik heb nieuwe vaardigheden geleerd, dus dat kun je wel zeggen.
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Jeffrey: Oke, mooi. Hoe zat het met de inzet die de opleider toonde tijdens het geven van de
opleiding?
Richard: Ja goed, zeer goed. Hij was verbaal heel duidelijk aanwezig en deed veel voor. Erg prettig en
motiverend.
Jeffrey: Oke, werd je ook door anderen gemotiveerd dan?
Richard: Ja, vooral omdat je anderen soms knullig ziet bezig zijn en het dan zelf graag wil laten zien
hoe het wel moet. Zo van: he, zo moet het eigenlijk. Je raakt gemotiveerder om het goed te doen en
het ook te laten zien aan de rest.
Jeffrey: Ja precies, dus de bijdrage van de opleider was ook noodzakelijk tijdens de opleiding?
Richard: Jazeker, hij was erg deskundig en helder en voor iemand zoals ik die het tappen nog nooit
gedaan had, was dit ideaal om het direct onder de knie te krijgen. Een goede opleiding om te doen
en opleider om te hebben.
Jeffrey: Super, om te horen!
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Dan ten slotte mijn laatste vijf vragen. Op welke manier ben je binnen gehaald tot de
opleiding?
Richard: Dat is gebeurd door de vrijwilligers van de Sportclub Enschede zelf. Die hebben mij
benaderd.
Jeffrey: En je bent tevreden over de manier waarop dit gelopen is?
Richard: Ja erg tevreden.
Jeffrey: Oke, fijn. Op welke manier ben je begeleid tijdens de opleiding?
Richard: Ja goed, door de opleider zelf dus. Hij deed alles netjes voor en was helder. Was ik erg
tevreden over.
Jeffrey: Super, was er sprake van een beloning tijdens of na de opleiding?
Richard: Ja, we kregen uiteindelijk een halsketting met een kaartje eraan en de 14 stappen van het
tappen.
Jeffrey: Oke leuk.
Richard: Ja zeker weten.
Jeffrey: Was er manier waarop er werd getracht je bij de opleiding te houden? Zodat jij je aandacht
erbij zou houden.
Richard: Nee, dat heb ik niet gemerkt. Was in mijn geval ook totaal niet nodig. Daarnaast duurde het
ook maar 2 uurtjes in totaal. Na een avond waren we klaar. Dus prima vol te houden.
Jeffrey: Oke prima. De laatste vraag, op welke manier werd de opleiding afgesloten en beëindigt?
Richard: Bier drinken haha.
Jeffrey: Haha, dus gezellig nazitten?
Richard: Ja alles wat we getapt hadden moest op haha. Nee, het was wel even gezellig. We dronken
een biertje na.
Jeffrey: Klinkt als een toepasselijke afsluiting.
Richard: Ja, een leuke passende afsluiting!
Jeffrey: Richard bedankt voor je medewerking aan mijn onderzoek en voor dit interview.
Richard: Graag gedaan Jeffrey.

Respondent: Anita
Cursus: Tap
Inleiding
Jeffrey: Daar gaan we.
Anita: Ik ben er klaar voor.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
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afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Anita: Oke, fijn dat ik je kan helpen.
Introductierespondent
Jeffrey: Hoi Anita, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jou rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Anita: Ja natuurlijk. Ik ben Anita Geerdink, 58 jaar, en ik doe hier al 32 jaar vrijwilligerswerk. Ik zit in
de kantinecommissie en de activiteitencommissie. Daarnaast draai ik hier mijn eigen kantinediensten
en werk ik in de Thuiszorg.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Oke, dan gaan we nu beginnen met de vragen van het interview en het eerste onderwerp is
de kwaliteit van de communicatie. Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en
tijdens de opleiding?
Anita: Dat vond ik prima.
Jeffrey: Werd de opleiding duidelijk aangekondigd?
Anita: Ja nou, omdat ik in de kantinecommissie zit wist ik al dat deze opleiding op de planning stond.
Jeffrey: Wat vond u van de informatie die gegeven werd?
Anita: Dat was allemaal helder en goed te volgen.
Jeffrey: En hoe zat het met de verwachtingen vooraf aan de opleiding? Kwamen die overeen met de
werkelijkheid?
Anita: Ik wist al wat ik moest verwachten, maar ik heb zelfs nog nieuwe dingen geleerd. Ik heb
namelijk altijd verkeerd getapt en heb nu echt geleerd hoe ik nog zuiniger kan tappen. Wat ik wel
jammer vond terzijde is, dat de opkomst beter had moeten zijn.
Jeffrey: Oh dat is jammer. Waar kan dat aan gelegen hebben, misschien ook de kwaliteit van de
communicatie?
Anita: Ja ook dat. Een aantal mensen heeft niet de juiste email ontvangen, want Marcel had er een
algemene email uitgestuurd daarover. En aantal mensen dacht alleen aan een vergadering en wisten
niet dat er een tapcursus aan vast zat.
Jeffrey: Wat jammer, dat het maximale er dan niet uitgehaald is zeg.
Anita: Ja, zeg dat wel.
Jeffrey: Hoe zat het met de feedback tijdens de opleiding?
Anita: Ja, daar was ik echt tevreden over. Die opleider deed alles heel goed voor en als wij dan
foutjes maakten dat zei hij meteen van, ‘’Ho, zo moet het’’. En hij is zelfs later nog een keer terug
geweest en toen trof hij toevallig mij.
Jeffrey: Oh wat leuk, om te kijken hoe het er voor stond?
Anita: Ja precies, om te kijken hoe wij het deden. Dat vond ik echt heel erg leuk.
Jeffrey: Ja dat is het ook en hoor je niet veel vaker.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Dan de zelfontplooiing tijdens de opleiding. Vindt u dat u uzelf goed ontwikkeld heeft?
Anita: Ja, ik heb absoluut nieuwe kennis opgedaan tijdens de opleiding.
Jeffrey: Kunt u een voorbeeld geven van de nieuw opgedane kennis?
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Anita: Ja, nou de handelingen die ik altijd deed waren uiteindelijk niet de juiste. Ik heb het altijd fout
gedaan.
Jeffrey: Dus er is ook sprake van nieuw geleerde vaardigheden?
Anita: Ja, juist heel erg. Ik weet nu precies hoe het moet volgens het boekje en die manier ga ik ook
aanhouden in de toekomst.
Jeffrey: En dit alles heeft dus geleid tot..
Anita: Het kunnen tappen volgens de officiële regels, zonder het fout te doen of hulp nodig te
hebben.
Jeffrey: Oke, super!
Effectief deelnemen
Jeffrey: Dan de deelname aan de opleiding. Heb je effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Anita: Ja zeker weten, geen problemen ondervonden. Een leek zal de opleiding kunnen volgen denk
ik.
Jeffrey: Kun je mij het doel van de opleiding vertellen?
Anita: Ja, het doel was om een zo goed mogelijk biertje te kunnen tappen met zo min mogelijk
verlies. En dat ging goed.
Jeffrey: Oke, mooi. Sloot de opleiding aan op u (dagelijkse) werkzaamheden binnen de vereniging?
Anita: Ja, dit is natuurlijk uitermate geschikt voor mijn bardiensten. Beter kan het haast niet
aansluiten lijkt me.
Jeffrey: Nee, dat klopt helemaal.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding en de ondersteuning tijdens de opleiding?
Anita: Die meneer deed het echt heel erg goed. Hij begon de cursus met een heel heldere
presentatie en verhaal en vervolgens moesten wij het echt gaan uitvoeren. Dat was echt goed.
Jeffrey: Wat maakt een dergelijke aanpak goed?
Anita: Omdat je op deze manier eerst een goed beeld krijgt van de handelingen en de juiste manier
van tappen en je dit vervolgens alleen maar zo goed mogelijk moet nadoen. Het maakt het een stuk
duidelijker en visueel.
Jeffrey: De ondersteuning droeg dus uiteindelijk bij aan de doelstelling van de opleiding?
Anita: Ja, absoluut. Die was erg toereikend.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens het volgen van de opleiding?
Anita: Ah nee, maar we kenden elkaar al. Allemaal mensen van Sportclub en we kennen elkaar al
jaren.
Jeffrey: Dus dat was niet van toepassing?
Anita: Nee joh, voor mij niet.
Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Anita: Eigenlijk ben ik hier terecht gekomen via mijn man en toenmalige verkering. Hij woonde in
Enschede en ik kom oorspronkelijk uit Borne. Mijn ouders waren altijd vrijwilligers bij een
voetbalclub in Borne en ik kwam dus hier te wonen en rolde daarom hier zo binnen.
Jeffrey: Oke, leuk.
Anita: Het is helemaal mijn ‘’cluppie’’ nu.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Anita: De gezelligheid, de contacten die je door de jaren heen hebt opgebouwd. Ik ben hier elk
weekend te vinden en vind het erg leuk om de vaste groep actief te zijn hier.
Jeffrey: Wat was een reden voor het volgen van de opleiding?
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Anita: Het kan nooit kwaad om jezelf te blijven ontwikkelen. Je bent nooit te oud om te leren.
Jeffrey: Dat is waar. En de verwachtingen vooraf, sloten die aan op de praktijk?
Anita: Ja absoluut. Ik verwachtte heel kort gezegd te leren tappen en uiteindelijk heb ik dat ook
geleerd.
Jeffrey: In hoeverre hebben uw motieven de tevredenheid over de opleiding beïnvloed?
Anita: Ik was al tevreden, maar nu vind ik het echt wel leuk voor die oudere mannen dat ik nu echt
een goed pilsje kan tappen. Want die kunnen altijd nog wel zeuren, of ze hebben teveel schuim.
Jeffrey: Of het is te dood natuurlijk.
Anita: Ja precies, die hebben altijd wel wat aan te merken.
Jeffrey: Haha, ja ik kan het me voorstellen.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan de taakkenmerken van het vrijwilligerswerk. Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend
om anderen van dienst te kunnen zijn?
Anita: Ja, ik kan de bezoekers die een pilsje komen bestellen nu nog beter helpen. Daarnaast kan ik
ook andere vrijwilligers helpen met tappen die het niet helemaal op de juiste manier doen.
Jeffrey: Oke, welk gevoel geeft u dat? Het helpen van anderen via deze twee manieren?
Anita: Het pilsje tappen is natuurlijk geweldig om te doen en soms krijg je zelfs een complimentje en
dat is altijd leuk natuurlijk. Maar met het helpen van andere vrijwilligers voel ik me soms een
juffrouw. Dan vind ik het wel moeilijk om er iets van te zeggen. Het is een beetje lullig misschien voor
degene. Dus ik durf het wel te zeggen, maar vind het wel moeilijk.
Jeffrey: Kun je nu uiteindelijk met behulp van de opleiding de taak van begin tot eind uitvoeren?
Anita: Ja, absoluut. Als je de tijdens de opleiding goed op let is het niet erg moeilijk meer. Dan is het
allemaal prima uit te voeren.
Jeffrey: En hoe tevreden bent u over de mate waarin u nieuwe vaardigheden en technieken hebt
geleerd?
Anita: Ja tevreden, weer nieuwe handelingen en technieken geleerd die ik eerder niet wist. Dat is
natuurlijk hartstikke mooi om mee te nemen.
Jeffrey: Oke, en hoe tevreden bent u over de mate waarin je de nieuwe vaardigheden zelfstandig kan
uitvoeren.
Anita: Ja ook tevreden over weer. Zet mij er maar neer nu en ik tap je een perfect biertje haha.
Jeffrey: Haha, dus dat verloopt zonder problemen?
Anita: Ja, als je dat eenmaal hebt opgeslagen in je hoofd, verloopt het tappen gewoon automatisch.
Jeffrey: Helder, en de feedback tijdens de opleiding. In welke mate bent u daar tevreden over?
Anita: Die man deed dat echt heel goed en verdient ook echt een compliment, echt heel goed. De
eerste keer een klein beetje eng om zelf te tappen, omdat er iemand staat te kijken die er echt heel
veel verstand van heeft.
Jeffrey: Dat kan ik me voorstellen ja, maar hij kwam wel vertrouwd over dus?
Anita: Ja, erg prettig om mee te werken.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we verder over de opleider zelf. De man was deskundig genoeg om de opleiding te
geven.
Anita: Ja, we hadden het niet beter kunnen treffen denk ik. Dat merkte je aan zijn duidelijke verhaal
en goede manier van lesgeven en ondersteunen. Hij drong echt door en zorgde er daarmee voor dat
je goed bleef opletten. Verder was het ook gewoon heel leuk.
Jeffrey: Top, en u was deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
Anita: Ja, dat denk ik wel. Heb de opleiding goed afgerond.
Jeffrey: Oke, dus u bent deskundiger geworden.
Anita: Ja, zeker weten.
Jeffrey: Wat vond u van de inzet die de opleider toonde?
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Anita: Dat was echt prima, hij was gemakkelijk in de omgang en benaderbaar en kreeg ons erg
enthousiast. Een fijne vent.
Jeffrey: Werd u ook nog gemotiveerd door anderen tijdens de opleiding? Was daar sprake van?
Anita: Jawel, dat je mekaar even goed op de vingers kan kijken en tikken. Daar leer je wel veel van.
Het was grappig, gezellig en leuk.
Jeffrey: Ja dan mag het natuurlijk.
Anita: Ja, ik deed het zelfs beter dan mijn eigen man dus dat vond ik wel heel erg grappig.
Jeffrey: En in welke mate was de bijdrage van de opleider van belang tijdens de opleiding?
Anita: Ja, deze meneer was echt heel erg aardig en legde heel goed. Je kon ook fijn vragen aan hem
stellen. Ook vooraf dat uurtje waarin hij vertelde wat er allemaal belangrijk was voor het perfecte
biertje. Zijn bijdrage was zeker belangrijk.
Jeffrey: Dat was dus die presentatie?
Anita: Ja, met zijn presentatie is hij echt wel een uur bezig geweest.
Jeffrey: Oke, leuk om te horen.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Dan de laatste vijf vragen. Op welke manier bent u binnen gehaald tot de opleiding?
Anita: Ja nou, door de kantinecommissie zelf, waar ik dus ook in zit.
Jeffrey: En daar bent u tevreden over? De manier waarop dat gebeurt?
Anita: Ja lekker makkelijk, op de persoon af. De beste manier denk ik.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Anita: Door de man dus en al zijn deskundigheid die ik al eerder genoemd heb.
Jeffrey: Geen reden tot klagen dus.
Anita: Absoluut niet.
Jeffrey: Vond er nog een beloning plaats tijdens of na de opleiding.
Anita: Jazeker, we kregen een diploma en een halsketting waaraan een opener vast zit.
Jeffrey: Werd er nog op een bepaalde manier getracht om uw aandacht erbij te houden tijdens de
opleiding?
Anita: Ja, dames even opletten zei hij dan. Het is soms een kippenhok met al die dames. Hij vroeg af
en toe even de aandacht als wij overenthousiast waren, maar dat was nodig ook.
Jeffrey: Op welke manier werd de opleiding afgesloten?
Anita: Nou we ging gezamenlijk met de hele groep op de foto en die kreeg iedereen mee. En we
dronken wat na, de biertjes die we zelf getapt hadden natuurlijk.
Jeffrey: Een zeer passende afsluiting dus.
Anita: Ja erg gezellig, al met al een leuke opleiding om te doen.
Jeffrey: Oke top, Anita bedankt voor je medewerking.
Anita: Graag gedaan kerel.
Respondent: Rinie Geerdink
Cursus: Tap
Inleiding
Jeffrey: Daar gaan we.
Rinie: Ik ben er klaar voor.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
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mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Anita: Oke kerel, lets go!
Introductierespondent
Jeffrey: Hoi Rinie, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jouw rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Rinie: Ja, mijn rol, hoe kan ik dat het best omschrijven. Het is van alles wat eigenlijk. Ik werk niet
ergens vast hier. Ik doe zaken met de administratie met de inkoop met de kassaverkoop, ik weet niet
waar ik mijzelf onder moet scharen. Manager van alles noem ik mij zelf altijd maar haha.
Jeffrey: Ah dat klinkt wel goed haha.
Rinie: Ja dat klinkt het wel, maar het wordt me soms wel eens te veel hier hoor. Dan ben ik degene
die overal op aangesproken wordt of dat ze zeggen: vraag Rinie maar even want die weet toch alles.
Dan vragen ze me wat en zeggen: Jaa, maar hoe moet dat dan.. Met andere woorden ik heb daar
geen zin in, doe jij dat maar even. Dat gemakzucht van een aantal mensen hier, daar kan ik me nog
wel eens mateloos aan irriteren. Het zijn altijd dezelfde mensen waar het hier op aankomt en dat is
jammer, er komt nooit extra volk bij. Maar ze hebben wel allemaal een mening over van alles nog
wat en dan denk ik: schei toch even snel uit met die grote bekken.
Jeffrey: Ja, ik snap het helemaal en herkenbaar ook.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Oke, dan gaan we nu beginnen met de vragen van het interview en het eerste onderwerp is
de kwaliteit van de communicatie. Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en
tijdens de opleiding?
Rinie: Ja, dat was dik in orde, ik hoorde ruim op tijd dat het zou plaatsvinden.
Jeffrey: Hij werd dus wel aangekondigd?
Rinie: Ja, hij is aangevraagd. Je kunt het één keer in het jaar geloof ik aanvragen. Je hoeft hem niet
per sé als club zijnde aan te vragen, maar je kunt hem aanvragen. Heel vaak zeggen die cursisten (en
deze kwam toevallig uit Nijmegen) dat je het onderling ook gewoon kunt regelen van hoe vaak je het
wilt enzovoort. Maar dat zeg ik, als je ziet hoeveel er hier getapt wordt: vrij weinig. Het meeste
tapwerk zit allemaal op de donderdagavond als de trainingen er zijn of woensdagmiddag met die
oude groep mannen die een beetje tapbier willen drinken. Verder op de zaterdagmiddag en zondag
een beetje, maar echt veel tapwerk is het niet.
Jeffrey: Dan is het grootste gedeelte vast de verkoop van flesjes bier.
Rinie: Inderdaad, het meest verkopen wij gewoon flesjes bier.
Jeffrey: Wat verwachtte u vooraf van de opleiding en had u hem al vaker gedaan?
Rinie: Ja, al een aantal keer en wist dus precies wat ik moest verwachten. Het is net zoiets als naar de
Grolsch fabriek gaan voor een rondleiding, dat heb je na één keer wel gezien. Dan kan ik de eerste 5
of 6 jaar wel weer vooruit. Als je één keer hebt gezien hoe dat bier wordt gebrouwen en gemaakt, ja
dan kun je er het jaar erop wel weer heen gaan maar dan is er niets veranderd.
Jeffrey: Het nieuwe is er wel af voor je bedoel je?
Rinie: Ja precies, het is meer iets voor nieuwe vrijwilligers. Ben ook al een keer bij de Veltins geweest,
precies hetzelfde verhaal. Dan heb ik het wel gezien. Met een beurs is dat precies zo. Die gasten met
die kraampjes zullen het er jaar erop wel weer staan, met misschien wel dezelfde spullen. Niets
nieuws dus. Ik heb daar allemaal niet zo veel mee.
Jeffrey: Oke duidelijk, vond er ook informatie erkenning plaats? En hoe werd dat gedaan?
Rinie: Ja die opleider, daar is niets op aan te merken hoor. Die vertelt je precies hoe en wat je moet
doen. Hij is verbaal sterk en legt goed uit. Doet de handelingen voor, duidelijk verhaaltje al met al.
Jeffrey: Kreeg u tijdens de opleiding voldoende feedback?
Rinie: Ik zelf niet omdat ik dat niet nodig had, maar de anderen wel, die konden met vragen
gemakkelijk bij hem terecht volgens mij. Daar was hij erg goed in.
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Zelfontplooiing
Jeffrey: Dan de zelfontplooiing tijdens de opleiding. Vindt u dat u uzelf goed ontwikkeld heeft?
Rinie: Nee, omdat ik het eigenlijk allemaal al wel wist. Ik tap al tientallen jaren dus dat zit er
onderhands wel in zeg maar.
Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat je nieuwe kennis hebt opgedaan?
Rinie: Nee, kijk het belangrijkste is dat je de tap goed schoon houdt. Doe je dat niet, dan heb je een
probleem. En dat zeg ik hier ook zo vaak en vooral als je die buitensporige bieren moet tappen, zoals
bockbier en herfstbok, gooi ‘s avonds even een emmer met warm water waarmee je alles wegspoelt
naar het gootje heen. Dan is die rotzooi in ieder geval weg, maar ook dat gebeurd niet. Ik heb al heel
vaak tegen Jasper gezegd van: laat ze dat ding eens een keer schoonmaken. Dat gebeurt dan één
keer in de tig weken of je hoort andere mensen zeggen: het was weer hartstikke smerig onder dat
tapblad en ik moest weer alles schoonmaken. En als ik dan in het weekend er zelf eens onder kijk,
dan vraag ik mij af wat ze hebben schoongemaakt.
Jeffrey: Dan hebben ze er niet onder gezeten?
Rinie: Nee inderdaad en heb ik al gauw weer zoiets van: Ja jongens, daaag! Maargoed, laat maar
lopen.
Jeffrey: Ja precies. Heeft de opleiding er ook voor gezorgd dat u nieuwe vaardigheden hebt geleerd?
Rinie: Nee ook niet echt. De vaardigheden moet je vooral een beetje zelf hebben en leren. Je kunt
iemand wel tien keer voor doen hoe je een glas bier moet tappen, maar als die persoon er geen
feeling mee heeft dan houdt het heel snel op kan ik je vertellen. Ik wist al hoe het moest, dus heb in
principe niets nieuws geleerd. Voor rechts en linkshandige is het natuurlijk ook weer anders, dus het
is heel moeilijk om iemand zoiets te leren als je er totaal geen feeling mee hebt.
Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u de nieuwe vaardigheden ook daadwerkelijk kan
uitvoeren in uw werkzaamheden.
Rinie: Ja, nou ik kan tappen en kon het al dus er is eigenlijk weinig veranderd voor mij.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Dan de deelname aan de opleiding. Heb je effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Rinie: Ja hoor, dat ging prima.
Jeffrey: Wat was het daadwerkelijke doel van de opleiding?
Rinie: Nou dat je leert tappen met zo min mogelijk verlies van bier. En dat is dus hier ook vaak een
probleem, als ik dan op zondag kom hier dan hebben ze weer met die tap lopen klooien en staat hij
niet op de juiste instellingen. Dus iemand heeft dan weer aan de meter lopen draaien en als je het
vraagt heeft natuurlijk niemand er aan gezeten. Nergens voor nodig want ze staan altijd goed,
perfect om achter elkaar door bier te tappen zonder dat je maar een druppel bier verliest. Maar dat
geldt dan weer niet voor iedereen.
Jeffrey: Heb je de ondersteuning gekregen die nodig was om goed deel te kunnen nemen?
Rinie: Ja hoor, al gold dat voor mij niet echt. Maar de ondersteuning die geboden werd was goed en
ik denk voor mensen die het niet eerder gedaan hadden perfect om goed deel te kunnen nemen.
Jeffrey: Sloot de opleiding ook aan bij uw dagelijkse werkzaamheden binnen de vereniging?
Rinie: Nou eigenlijk is dit niet echt van toepassing voor mij, omdat ik het dus allemaal al wist. Maar ik
sta wel eens achter de tap zoals ik verteld heb dus dan sluit het wel aan.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding en de ondersteuning tijdens de opleiding?
Rinie: Ja dat was helemaal goed, alleen begint die man met een verhaaltje waarvan ik denk: wat
heeft dat nou weer met tappen te maken. Want dan gaat het over de horeca, maar wij zijn hier geen
horeca en wij hebben daar niets aan. Wij zijn gewoon vrijwilligers en werken gewoon in de kantine
en niet onder een baas en dat is het verschil. En die man hangt daar dan een mooi horeca verhaal op
waar wij niets aan hebben.
Jeffrey: Dat sluit dus niet aan op de deelnemers?
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Rinie: Nee dat sluit helemaal niet, dus het mooist zou zijn dat hij een verhaaltje heeft dat betrekking
heeft op het verenigingsleven of sportkantines. Daar hebben wij als vrijwilligers dan wat aan.
Jeffrey: Hoe zat met de ondersteuning, hoe werd die gegeven?
Rinie: Ja, hij laat je wel zien hoe het moet en zegt dan bijvoorbeeld hoe je het glas moet vastpakken.
Maar de helft houdt het dan uiteindelijk toch weer anders vast, maar dat gebeurt zelfs in de horeca
hoor. Hij was in ieder geval verbaal sterk aanwezig, maar deed ook een hoop voor.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens het volgen van de opleiding?
Rinie: Nee, maar we kennen elkaar al. We zijn allemaal vrijwilligers die hier al jaren lopen. Als je
verschillende groepen samen brengt bij de Grolsch bijvoorbeeld dan zal je elkaar nog wel eens
kunnen leren kennen maar daar is hier geen sprake van.
Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Rinie: Daar ben ik ingerold. Mijn vader en moeder begonnen daar al mee vroeger, tot ze op een
gegeven moment een beetje personeelsproblemen kregen en ze mensen te kort hadden op de
zondag. Dus mijn vader vroeg mij dat of ik dat wou doen en zo ben ik er in gerold. Later krijg ik
verkering en hadden ze op zondagmiddag ook mensen tekort. Zo is Anita erin gerold. En
langzaamaan heb ik er steeds meer taken bij gekregen. En Anita ook, maar die kende het
vrijwilligerswerk ook al vanuit Borne. Dus die wist al wel wat van de kantine.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Rinie: Sportclub is mijn club al zoveel jaren, dat heb ik dus van huis uit meegekregen en ik vind het
leuk om mijn steentje bij te dragen aan het in stand houden ervan. Daarnaast durf ik haast niet weg
te gaan, omdat ik weet hoe klein de harde kern is van de club en dat je dan een groot gat achterlaat.
Niet dat ik dat zou willen hoor. Verder heb ik hier gewoon veel bekenden is het, maar was het vooral
een gezellige vereniging.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan de taakkenmerken van het vrijwilligerswerk. Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend
om anderen van dienst te kunnen zijn?
Rinie: Jazeker, dat is ook een stuk ervaring dat je meeneemt. Die ervaring kun je soms nog wel eens
delen met iemand. Of iemand zegt bedankt Rinie, daar heb ik toch nog weer wat van geleerd. Het is
dus een stuk ervaring die je meeneemt en probeert over te brengen op nieuwe mensen of stagiaires.
Sommige pakken dat heel goed op dus dat is dan fantastisch, maar ook een aantal niet hoor. En
daarnaast kan ik de klanten nu helpen met het bier en dat is ook altijd wel prettig, het hebben van
tevreden gasten.
Jeffrey: Kun je nu uiteindelijk met behulp van de opleiding de taak van begin tot eind uitvoeren?
Rinie: Ja geen probleem, maar zoals ik al aangaf kon ik dat voor die tijd ook al wel.
Jeffrey: En hoe tevreden bent u over de mate waarin u nieuwe vaardigheden en technieken hebt
geleerd?
Rinie: Ja wel tevreden, al gebruik ik ze eerlijk gezegd niet. Ik heb mij het tappen zelf aangeleerd door
het te proberen en af en toe wat over te nemen van een ander. Maar voor leken is dit wel een goede
opleiding denk ik.
Jeffrey: Oke, en hoe tevreden bent u over de mate waarin je de nieuwe vaardigheden zelfstandig kan
uitvoeren.
Rinie: Tevreden, ik tap al jaren zonder problemen. Daar heeft de opleiding verder niets aan
bijgedragen.
Jeffrey: Helder, en de feedback tijdens de opleiding. In welke mate bent u daar tevreden over?
Rinie: Ook tevreden, omdat hij degene goed hielp waar nodig was. Veel mensenkennis heeft ie en
weet dus precies hoe die mensen moet benaderen, dat merk je wel goed.
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Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we verder over de opleider zelf. De man was deskundig genoeg om de opleiding te
geven.
Rinie: Ja, dat was hij zeker weten. Maar waar ik dan problemen mee heb, is dat zijn verhaal dan niet
aansluit op ons als vereniging en vrijwilligers. ik heb hem gezegd, dat verhaal heb ik al vaker gehoord,
maar een ding begrijpen jullie misschien niet goed. Wij zijn vrijwilligers en vallen niet onder de
categorie horeca dus jullie verhaal past daar niet helemaal bij. Hij had al vaker gehoord, dus
misschien dat ze daar een aanpassing in kunnen doen heb ik gevraagd.
Jeffrey: Helemaal mee eens, dan moet het verhaal aansluiten op vrijwilligers en het verenigingsleven
inderdaad. Wat vond u van de inzet die de opleider toonde?
Rinie: Goed, hij deed wat noodzakelijk was om ons het juiste te leren. Hij was gewoon lekker bezig en
wel aanstekelijk. Goeie vent, die het leuk deed.
Jeffrey: En in welke mate was de bijdrage van de opleider van belang tijdens de opleiding? De rol van
de man?
Rinie: Ja de rol, hoe moet ik dat zeggen. Die mensen hebben genoeg mensenkennis om te zien van:
hee deze groep moet ik zo aanpakken en die groep weer zo. Ze weten precies hoe ze dat moeten
benaderen. Dat heb je namelijk met vrijwilligers, die lullen constant en overal doorheen en heb je
met zon cursus ook weer. Daar speelt zon man dan wel weer heel goed op in en heeft hij gevoel
voor. En dan komt hij tot zijn recht en waar hij eigenlijk voor komt, dat horeca praatje eerst kan me
dan gestolen worden. Toen wij bij de bar kwamen was hij echt heel goed met feedback en
begeleiden.
Jeffrey: Oke, helder.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Dan de laatste vijf vragen. Op welke manier bent u binnen gehaald tot de opleiding?
Rinie: ik heb het gehoord via Anita, dus was vrij snel op de hoogte van de avond.
Jeffrey: En daar bent u tevreden over? De manier waarop dat gebeurt?
Rinie: Ja, mooi makkelijk zon vrouwtje he haha.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Rinie: Prima, heb weinig begeleiding nodig gehad zelf, maar die man begeleidde iedereen uitstekend
dus daar was niets op aan te merken. Veel mondelinge tips of handelingen die hij voor deed. Hopelijk
neemt iedereen wat van hem aan, dat betwijfel ik namelijk nog.
Jeffrey: Geen reden tot klagen dus.
Rinie: Echt niet.
Jeffrey: Vond er nog een beloning plaats tijdens of na de opleiding.
Rinie: ja we kregen een of ander koortje met een papiertje. Maar ik hecht daar verder geen waarden
aan hoor. De helft zal hem wel niet meer hebben, zon klein ding.. leuk maar weinig waarde verder.
Jeffrey: Werd er nog op een bepaalde manier getracht om uw aandacht erbij te houden tijdens de
opleiding?
Rinie: Nou hij speelt gewoon goed in op de groep, als hij de aandacht nodig heeft van de groep. Dat
kan hij uitstekend en is ook een talent natuurlijk.
Jeffrey: Op welke manier werd de opleiding afgesloten?
Rinie: Gewoon gezellig napraten en sommigen die vragen willen stellen. En hij geeft daar dan ook
goed antwoord op.
Jeffrey: Eind conclusie voor jouw Rinie?
Rinie: Zon opleiding kan meerwaarde hebben, maar ik vind dat je dan meer tapbier moet verkopen.
Dan heb je meer aan zon avond, want nu verkopen we toch vooral flessen bier. Nu heeft het eigenlijk
weinig meerwaarde zon cursus vind ik.
Jeffrey: Oke top, Rinie bedankt voor je medewerking.
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Respondent: Hans Franken
Cursus: Tap
Inleiding
Jeffrey: Goedemorgen Hans, fijn dat je wilt meewerken.
Hans: Goedemorgen Jef, geen probleem.
Jeffrey: Oke, korte introductie van mijzelf: ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt
deel uit van mijn afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel
van mijn onderzoek is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede,
tevreden zijn over de opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de
informatie (uit de interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele
verbeteringen van de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van
vrijwilligerswerk, de taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde
opleiding en uw mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen,
behouden en beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Hans: Helemaal goed.
Introductierespondent
Jeffrey: Hans, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jouw rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Hans: Ik ben Hans Franken, al jarenlang lid hier bij Sportclub Enschede en sinds een aantal jaar ook
actief als vrijwilligers. Eerst als leider bij het tweede, waar mijn zoon in voetbalde en nu actief in de
activiteitencommissie, die we een tijdje terug weer een nieuw leven ingeblazen hebben.
Jeffrey: Oke, top helemaal goed!
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Oke, dan gaan we nu beginnen met de vragen van het interview en het eerste onderwerp is
de kwaliteit van de communicatie. Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en
tijdens de opleiding?
Hans: Slecht, wij hadden die avond van de cursus officieel een bijeenkomst van de kantinecommissie
en of wij na die tijd nog even iets wouden doen met tappen. Nou er komt een knaap, helemaal uit
Nijmegen, en die steekt gewoon een verhaal af van anderhalf uur en toen pas gingen we bier tappen.
Dus de meeste dachten: als ik dat eerder geweten had, dan was ik helemaal niet gekomen, want ik
kom hier voor een vergadering.
Jeffrey: Het was dus niet duidelijk van te voren dat er een cursus gegeven zou worden en dat er
vanuit werd gegaan dat iedereen mee moest doen?
Hans: Nee, helemaal niet duidelijk. Ik moest de volgende ochtend om 5uur op, nou als ik alleen
biertje moest tappen na de vergadering, prima. Maar zoals het nu ging, dan was ik liever helemaal
niet gekomen. Over die tapavond op zich vraag ik mij af, wat is de meerwaarde?
Jeffrey: Die is er niet?
Hans: Ja hij legt je wel van alles uit, maar laten we eerlijk wezen. Als jij in één avond van alles
uitgelegd krijgt over hoe je dit moet doen en hoe je dat moet doen. Maar als jij in de praktijk een
glaasje bier tapt en je moet de lege glazen netjes in de middelste borstel poetsen en dan uitgebreid
kijken of hij wel schoon genoeg is.. Tja, we zijn een sportkantine, we hebben wel wat anders te doen.
We zijn toch geen HORECA verder. De avond opzich was verder wel leuk hoor, pilsjes voor niets haha.
En ik ben nog uitgekozen als DE tapper, kreeg ik een mooi schot, een spatel en een uitnodiging bij de
Grolsch, maar die moet nog steeds komen. Dat is onderhands ook alweer 5 maanden geleden, heb er
nog wel naar gevraagd, maar daar hoor je dan verder niets meer over.
Jeffrey: Wat verwachtte u vooraf van de opleiding en had u hem al vaker gedaan?
Hans: Dat ik een biertje leerde tappen. Heel makkelijk gezegd.
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Jeffrey: Kwam dit overeen met werkelijkheid?
Hans: Jawel dat kwam overeen, alleen de hygiëne nam ook een grote rol in. Het glas goed
schoonhouden bijvoorbeeld. Hij liet nog een voorbeeld zien: hij streek met zijn vinger over zijn
voorhoofd en vervolgens aan het glas. Dan zag je inderdaad wel dat het schuim niet mooi werd en
dat er allemaal bobbeltjes opkwamen en dood sloeg. Je moet dus wel goed in de gaten houden dat
het glas niet te vet is. Maargoed als ik twee glazen bier tap voor iemand, dan zorg ik er gewoon voor
dat het schuim te veel is en echt aandacht besteed ik er zelf eerlijk gezegd niet meer aan. Ook niet
afloop van de cursus. Maar wel belangrijk dat het allemaal vermeld wordt, dat wel.
Jeffrey: Oke duidelijk, vond er ook informatie erkenning plaats? En hoe werd dat gedaan?
Hans: Ja, verbaal was die vent heel sterk. Dan bedoel ik dat hij een goed en prettig geluid heeft en
dat hij gedetailleerd uit kon leggen indien nodig. Ook dat hij wel eens wat voor, prima dus.
Jeffrey: Kreeg u tijdens de opleiding voldoende feedback?
Hans: Ja, zeker weten. Dat deed hij mondeling goed en ook met voorbeeldjes, was helemaal goed.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Dan de zelfontplooiing tijdens de opleiding. Vindt u dat u uzelf goed ontwikkeld heeft?
Hans: Ja ik kon dus al tappen. Maar het stukje over de hygiëne was wel nieuw voor me, dus op dat
gebied heb ik me ontwikkeld.
Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat je nieuwe kennis hebt opgedaan?
Hans: Nee. Alleen met dat vet randje, dat was nieuw.
Jeffrey: Heeft de opleiding er ook voor gezorgd dat u nieuwe vaardigheden hebt geleerd?
Hans: Nee, niet echt. Ik bedoel als ik jou moet leren tappen, dan gaan de eerste drie biertjes
misschien mis, maar bij de vierde en vijfde dan kun jij ook tappen hoor. Dan wil het wel.
Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u de nieuwe vaardigheden ook daadwerkelijk kan
uitvoeren in uw werkzaamheden.
Hans: Nee, daar heeft de opleiding niet specifiek voor gezorgd. Dat kon ik namelijk al.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Dan de deelname aan de opleiding. Heb je effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Hans: Ja, de omstandigheden waren prima. Leuke groep, goede opleider en manier van cursus geven.
Alleen de presentatie had wat minder lang gemogen.
Jeffrey: Wat was het daadwerkelijke doel van de opleiding?
Hans: Een goed biertje kunnen tappen en dingen leren met betrekking tot de hygiëne. Ja, dat was wel
een belangrijk punt hoor, daar werd wel op gehamerd. Ook het neerzetten van het glas werd
meegenomen, dus het bierviltje met de tekst naar de klant en het glas ook met het embleem naar de
klant. Op dat soort dingetjes werd wel even gewezen.
Jeffrey: Sloot de opleiding ook aan bij uw dagelijkse werkzaamheden binnen de vereniging?
Hans: Totaal niet, heel af en toe sta ik dan achter de bar en ik zit in de activiteitencommissie.
Jeffrey: In hoeverre is de opleiden een verruiming van uw takenpakket?
Hans: Nou het tappen kon ik al, maar de hygiëne is wel iets wat ik geleerd heb. Dus de handelingen
met betrekking tot de hygiëne omtrent tappen kun je een verruiming noemen.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding en de ondersteuning tijdens de opleiding? Was dat nodig om
de vaardigheden te kunnen leren?
Hans: Voor mij persoonlijk niet, maar ik denk dat begeleiding voor iemand die nog nooit getapt heeft
erg goed is. Je wordt goed geholpen gedurende de avond, dus het draagt zeker wel bij.
Jeffrey: In hoeverre draagt het dan bij aan het behalen van de opleidingsdoelstelling?
Hans: In dat geval heeft het een grote invloed. Het kan iemand die nog nooit getapt heeft, helpen om
aan het eind van de avond een goed biertje te tappen.
Jeffrey: Hoe zat met de ondersteuning, hoe werd die gegeven?
Hans: In de vorm van feedback en met voorbeelden dus.
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Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens het volgen van de opleiding?
Hans: Nee, je kent elkaar allemaal al.
Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Hans: Ja dat is van vroeger uit gekomen, mijn zoon heeft hier gevoetbald vanaf de E-jeugd tot hij
uiteindelijk in het tweede voetbalde. Toen ben ik een van de leiders geworden en vervolgens wordt
je gevraagd voor het bestuur, maar dat wil ik dus niet. Ze hebben vorig jaar nog gevraagd of ik
penningmeester wou worden, maar dat wil ook niet. En een hele tijd terug heeft Jan-Bert Kolkman
mij gevraagd of ik in de activiteitencommissie wou, want hij vond mij daar wel geschikt voor en
zodoende zit ik nu in de activiteitencommissie. En met een aantal andere mensen hebben we toen
bedacht of we wat konden betekenen voor de club en zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Hans: Ik vind het leuk om te doen en wat te kunnen beteken voor de club. Verder is het ook wel zo
dat ik de mensen die hier al jaren rondlopen onderhands natuurlijk goed ken en dat het de
gezelligheid is waarvoor ik terug kom of blijf moet ik zeggen.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan de taakkenmerken van het vrijwilligerswerk. Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend
om anderen van dienst te kunnen zijn?
Hans: Ja, ik kan nu mensen op verschillende manier van dienst zijn. Ik beginnend barpersoneel leren
hoe ze een biertje moeten tappen. Al komt niet echt door de cursus, want dat deed ik voorheen ook
wel eens. Daarnaast kan de bezoekers van de kantine helpen door een pilsje te tappen voor ze. En de
hygiëne is wel een belangrijk punt.
Jeffrey: Hoezo is dat een belangrijk punt?
Hans: Nou, iedereen wil een pilsje in een lekker schoon glas met een goede schuimkraag. Als je dan
zon dood biertje krijgt, dan denk je meteen van, nee die hoef ik niet weer of ze zeggen: daar bij
Sportclub krijg je dood bier. Dat moeten we niet hebben natuurlijk,
Jeffrey: Kun je nu uiteindelijk met behulp van de opleiding de taak van begin tot eind uitvoeren?
Hans: Ja, zonder problemen, maar ik was al ervaren. Nieuwe mensen konden het trouwens ook
gewoon aan het einde van de avond. Het is ook niet zo heel moeilijk hoor.
Jeffrey: En hoe tevreden bent u over de mate waarin u nieuwe vaardigheden en technieken hebt
geleerd?
Hans: Wel tevreden, vooral over de hygiene. Het waren geen bijzonder lastige vaardigheden maar
toch leuk om mee te nemen.
Jeffrey: Oke, en hoe tevreden bent u over de mate waarin je de nieuwe vaardigheden zelfstandig kan
uitvoeren.
Hans: Heel tevreden, maar dat was dus al het geval he.
Jeffrey: Helder, en de feedback tijdens de opleiding. In welke mate bent u daar tevreden over?
Hans: Ook tevreden, die was toereikend om goed deel te kunnen nemen. Die was ook erg gericht in
sommige gevallen en hij paste zich goed aan op de persoon.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we verder over de opleider zelf. De man was deskundig genoeg om de opleiding te
geven.
Hans: Ja zeer zeker. Die jongen kwam ook uit de horeca en heeft in Nijmegen (wat ik gelezen heb)
gestudeerd en is in zijn vrije tijd barkeeper en hij wist er ook echt wel wat van hoor. Die jongen was
heel goed.
Jeffrey: Oke mooi, was u ook deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
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Hans: Ja, daar hoef je niet heel slim voor te zijn haha.
Jeffrey: Wat vond u van de inzet die de opleider tijdens de avond toonde?
Hans: Goed, niets op aan te merken.
Jeffrey: Zorgde hij er ook voor dat u gemotiveerd bleef?
Hans: Jawel, want hij haalde bijvoorbeeld wel eens bepaalde anekdotes aan dus hij bracht de
stemming er wel een beetje in en betrok ons er goed bij. Op het laatst kreeg je het idee van dat hij
gewoon één van ons was. Je kon hem gewoon makkelijk met jij en je aanspreken dus dat was wel
mooi allemaal en leuk.
Jeffrey: Ja dat werkt een stuk fijner kan ik me voorstellen.
Hans: Ja precies, dat verhoogt de sfeer.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Dan de laatste vijf vragen. Op welke manier bent u binnen gehaald tot de opleiding?
Hans: Nou ik hoorde dus op de avond zelf pas dat we het hadden, terwijl ik voor een vergadering
naar de club ben gekomen.
Jeffrey: En daar bent u tevreden over?
Hans: Nee zeker niet, ik had wel graag van te voren geweten dat dit de bedoeling was. Dan had ik
voor mijzelf kunnen bepalen of ik deel wou nemen of niet. Als ik het eerder had geweten was ik niet
gebleven denk ik.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Hans: Op een prettige manier, die jongen was heel deskundig en makkelijk in de omgang. Hij hielp
iedereen goed en je kon met vragen gemakkelijk bij hem terecht.
Jeffrey: Geen reden tot klagen dus.
Hans: Nee een hele goede gozer, die er ook nog eens verstand van had.
Jeffrey: Vond er nog een beloning plaats tijdens of na de opleiding.
Hans: Ja een gratis biertje haha en degene die won, ik dus, kreeg een schort en een spatel. Maar die
hadden ze net zo goed aan Jantje of Pietje kunnen geven, want iedereen kon uiteindelijk een goed
pilsje tappen hoor.
Jeffrey: Werd er nog op een bepaalde manier getracht om uw aandacht erbij te houden tijdens de
opleiding?
Hans: ja hij betrok ons er goed bij en die anekdotes en grapjes tussendoor zorgde er wel voor dat het
niet langdradig werd. Al kon de presentatie helemaal in het begin een stuk korter.
Jeffrey: Op welke manier werd de opleiding afgesloten?
Hans: Gezellig een biertje nadrinken. Hij sloot af met complimenten geven. Hij zou in de toekomst
nog wel eens onverwachts langs kunnen komen om te kijken of we het nog goed deden en of we wat
geleerd hadden. Ik weet nog goed dat na de eerste keer iemand langs kwam, maar dat ik niet wist
dat hij van de Grolsch was. Hij zegt, mag ik een biertje? Maar hier heb je dat het eerste glas bier dat
je tapt vol met schuim komt en lauw is, dat heeft te maken met die leidingen. Dus ik tap en gooi het
direct weg en hij roept, héé wat doe je nu? Ik zeg ja dat is het eerste glas hier, dat komt door de
leidingen. Dus ik tap een tweede glas bier en hij zat zo naar dat biertje te kijken en zegt opeens, zo
dat is een leuk pilsje. Toen vroeg ik hem wie hij was en vertelde hij dus dat hij van de opleiding was
en van de Grolsch.
Jeffrey: Dus ze kunnen toch komen!
Hans: Ja onverwachts kunnen ze langs komen inderdaad. Maar ze vast wel wat anders te doen
hebben, dan op zaterdagmiddag hierheen komen en kijken of jij een pilsje kan tappen.
Jeffrey: Oke top, dat was hem dan Hans.
Hans: Oke, dat was hem dan, helemaal goed!
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Bijlage 4: Interviews uitgetypt AED-cursus
Respondent: Anita Geerdink
Cursus: AED
Inleiding
Jeffrey: Daar gaan we.
Anita: Ik ben er klaar voor.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Anita: Oke, fijn dat ik je kan helpen.
Introductierespondent
Jeffrey: Hoi Anita, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jou rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Anita: Ja natuurlijk. Ik ben Anita Geerdink, 58 jaar, en ik doe hier al 32 jaar vrijwilligerswerk. Ik zit in
de kantinecommissie en de activiteitencommissie. Daarnaast draai ik hier mijn eigen kantinediensten
en werk ik in de Thuiszorg.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en tijdens de opleiding?
Anita: Dat was helemaal prima. Er is helder gecommuniceerd vond ik.
Jeffrey: Werd de opleiding ook duidelijk aangekondigd?
Anita: Nou, wij vragen er hier eigenlijk zelf om. Samen met anderen uit de kantinecommissie
bijvoorbeeld zeggen we dan: Het wordt weer eens tijd mensen. En degene die dat altijd regelt
spreken wij er dan op aan en die maakt gewoon weer een afspraak.
Jeffrey: Ah kijk, dat is makkelijk. En hoe zat het met de informatie erkenning?
Anita: Ja daar was zeker sprake van. We kregen regelmatig complimenten van de opleiders als we het
goed deden. Dat geeft natuurlijk een goed gevoel, want dan weet je dat je op de goede manier bezig
bent. En het is natuurlijk niet zomaar iets, die cursus.
Jeffrey: Dat kan ik me voorstellen ja. Dus er was wel degelijk sprake van feedback?
Anita: Ja, zeker weten. Dat ging de hele avond door.
Jeffrey: Op welke manier vond dat plaats?
Anita: De opleider gaf eerst een presentatie met de laptop en dergelijke, de hele theorie. Later
gingen we echt aan de slag met de poppen en de attributen. Feedback gaf hij door ons constant
mondeling bij te sturen in onze handelingen. Af en toe deed hij het ook nog eens duidelijk voor,
zodat je het bijna niet kon vergeten.
Jeffrey: Ja ik kan me voorstellen dat het ook zeker wel belangrijk is bij een opleiding als deze.
Anita: Ja, zeg dat wel.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Bent u tevreden over uw eigen ontwikkeling tijdens de opleiding?
Anita: Ja, zeker weten. Ik ben weer helemaal op de hoogte.
Jeffrey: Dus de opleiding heeft bijgedragen aan nieuwe kennis?
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Anita: Ja, nou ieder jaar komen er weer nieuwe handelingen bij heb ik gemerkt. Ik doe het al
ongeveer 10 jaar, maar de hele reanimatie is in die 10 jaar compleet verandert.
Jeffrey: Oke, wat grappig. Wat is er dan zoal verandert? De theorie?
Anita: Ja die verandert mee natuurlijk. Je moet tegenwoordig veel vaker mond op mond beademing
toepassen en de hartmassages. Heel anders dan 10 jaar geleden.
Jeffrey: Hoe is de opleiding van invloed geweest op uw attitude na de opleiding?
Anita: Ik ken de nieuwe methode van het reanimeren nu en kan altijd inspringen waar nodig, omdat
ik weer op de hoogte ben.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Heeft u ook effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Anita: Ja zeker weten. De omstandigheden waren perfect. We hadden een erg leuke en gezellige
groep, maar waren ook allemaal leergierig. Daarnaast waren de opleiders ook erg deskundig en
enthousiast.
Jeffrey: Droeg de opleiding ook bij aan het uitvoeren van de nieuwe werkzaamheden?
Anita: Ja, zoals ik aangaf is het fijn dat je toch elk jaar weer op de hoogte gehouden wordt van de
nieuwe ontwikkelingen.
Jeffrey: Oke, en het doel van de opleiding, wat was dat?
Anita: Het doel van de opleiding was: mocht je ooit in de situatie terecht komen, waar dan ook, en je
moet het uitvoeren dan moet je het natuurlijk wel goed kunnen.
Jeffrey: En in hoeverre bent u nu uiteindelijk tevreden over de mate waarin u nieuwe vaardigheden
geleerd hebt?
Anita: Tevreden, ik denk dat ik mij er wel mee red.
Jeffrey: Sluit het ook aan op uw werkzaamheden hier binnen Sportclub Enschede?
Anita: Ja zeker weten, je bent toch constant omringt door mensen op een vereniging. Maar ook voor
mijn werk in de thuiszorg is deze opleiding natuurlijk erg relevant.
Jeffrey: Dus de praktische relevantie..
Anita: Sluit perfect aan ja, voor beide werkzaamheden in mijn geval.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding tijdens de opleiding?
Anita: Oh die was echt uitstekend! Die twee mannen komen hier ook altijd en zijn van het ziekenhuis
hier in Enschede.
Jeffrey: En droeg deze ondersteuning en begeleiding bij aan het behalen van de doelstelling?
Anita: Ja absoluut, de uitleg en voorbeelden zorgden stap voor stap bij aan het behalen van de
doelstelling. Het uiteindelijk zelfstandig reanimeren dus.
Jeffrey: Oke, en de ondersteuning in de vorm van feedback. Hoe tevreden was u daarover.
Anita: Heel tevreden, ze zeggen precies wat je moet doen, maar laten het ook weten als je het niet
helemaal goed doet. Bijvoorbeeld je handen plaatsen voor de hartmassage moet wel op de goede
plek gebeuren en dat geven ze dan ook goed aan.
Jeffrey: Het is natuurlijk ook een serieuze taak.
Anita: Ja zeg dat wel, zeker een serieuze taak.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding?
Anita: Nou niet echt. De theoriepresentatie was wel gezamenlijk met de gehele groep, maar het werk
bij de poppen gebeurde twee aan twee. Dus je bent niet bezig met de hele groep, want ze hadden
volgens mij ook 6 a 7 poppen.
Jeffrey: Wat vond je daarvan? Het werken met de poppen in tweetallen?
Anita: Ja goed, omdat je toch wel geconcentreerd te werk moet gaan en daarbij moet je elkaar niet
te veel afleiden of op de lip zitten dus de tweetallen waren perfect voor het praktijk gedeelte.
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Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Anita: Eigenlijk ben ik hier terecht gekomen via mijn man en toenmalige verkering. Hij woonde in
Enschede en ik kom oorspronkelijk uit Borne. Mijn ouders waren altijd vrijwilligers bij een
voetbalclub in Borne en ik kwam dus hier te wonen en rolde daarom hier zo binnen.
Jeffrey: Oke, leuk.
Anita: Het is helemaal mijn ‘’cluppie’’ nu.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Anita: De gezelligheid, de contacten die je door de jaren heen hebt opgebouwd. Ik ben hier elk
weekend te vinden en vind het erg leuk om de vaste groep actief te zijn hier.
Jeffrey: Wat was een reden voor het volgen van de opleiding?
Anita: Ik vind dit een erg belangrijke cursus, misschien wel de belangrijkste. Ik sta regelmatig achter
de bar of ben aanwezig op het veld en dan wil ik kunnen helpen en ingrijpen wanneer dit nodig is.
Jeffrey: Helemaal mee eens. En de verwachtingen vooraf, sloten die aan op de praktijk?
Anita: Ja absoluut. Na al die jaren wist ik natuurlijk wat te verwachten en kende ik de manier van
lesgeven en de opleiders persoonlijk. Dat was de laatste keer niet anders.
Jeffrey: In hoeverre hebben uw motieven de tevredenheid over de opleiding beïnvloed?
Anita: Nou ja het sociaal bezig zijn met mensen en je werkzaamheden in de kantine geven je toch een
bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Deze opleiding past daar voor mij persoonlijk heel goed bij en
ik ben blij dat ik al deze vaardigheden onder de knie heb.
Jeffrey: Helemaal helder.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend om anderen van dienst te zijn of hulp te bieden?
Anita: Ja, dat denk ik wel. We hebben het hier ooit al eens nodig gehad.
Jeffrey: Echt waar?
Anita: Ja, toen waren ze die meneer al aan het reanimeren in de kleedkamer en er zat een andere
vrouw bij. Toen konden we elkaar afwisselen. Uiteindelijk heb ik gevraagd of ik er bij moest blijven,
maar dat hoefde niet. Het was wel heel naar om te zien, maar we hebben uiteindelijk wel zijn leven
gered.
Jeffrey: Wat heftig zeg.
Anita: Ja, heel naar om te zien, maar wat was ik blij dat wij hier de attributen hadden en dat we
mensen hadden die dat konden.
Jeffrey: Ja, dat zal wel een goed gevoel geven.
Anita: Het is echt een aanrader als je het nog nooit gedaan hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook kinderen
helpen ermee. Dat is dan wel weer een andere manier van hartmassages geven, minder diep en hard
drukken. Maar daar krijg je gelukkig ook weer theorie over, dus echt doen hoor!
Jeffrey: Ja goeie, ik neem het mee.. Kunt u met behulp van de opleiding de nieuwe taak van begin tot
eind uitvoeren nu?
Anita: Ja, gelukkig wel. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de nieuw toegevoegde handelingen
beheers nu en zelfstandig kan uitvoeren.
Jeffrey: En tevreden over de mate waarin je nieuwe handelingen en technieken hebt geleerd?
Anita: Ja ook goed, zoals ik zei elk jaar zit er wel weer wat nieuws bij wat je opnieuw te leren krijgt.
Jeffrey: En u kunt de vaardigheden en techniek zelfstandig uitvoeren?
Anita: Ja, maar je moet er altijd iemand bij roepen he. Degene kan dan de ambulance bellen of hulp
halen en dan kun je zelf al beginnen met de massage en de mond op mond beademing. Maar als er
niemand is, dan begin je natuurlijk. Ja en omdat ik het nu zelfstandig kan heb ik mijzelf op gegeven
als hulppersoon bij de hartstichting en zodoende ben ik ‘s nachts al een aantal keer gebeld. Dat merk
ik natuurlijk niet met het geluid uit, dus ik heb al aangegeven dat ze daar een apart belletje voor
moeten maken. Maar voor een reanimatie moeten ze dus echt iets ontwikkelen vind ik, waaraan je
de melding kunt herkennen.
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Jeffrey: Dat het dus duidelijk herkenbaar is!
Anita: Ja, want laatst was het zelfs een straat verderop bij mij en ’s morgens, dus dat is niet zo
handig. Dit geef ik ook ieder jaar weer aan.
Jeffrey: Een hele goede opmerking denk ik.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we door met de kwaliteit van de opleiding? Was de opleider(s) deskundig genoeg
om de opleiding te geven?
Anita: Ja jongen, die mannen zijn allemaal gecertificeerd en kunnen dat als de beste. Je leert van de
beste.
Jeffrey: Dat is ook logisch en u was ook deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
Anita: Ja dat denk ik wel, na zoveel jaar ken ik het wel en het is echt interessant. Moeten ook veel
meer mensen doen. Eigenlijk vind ik dat iedere trainer en leider die hier loop het moet kunnen en
misschien ook wel alle vrijwilligers.
Jeffrey: Ja, zelf ben ik ook als vrijwilliger actief geweest en daar ben ik het ook mee eens. Wat vond u
van de inzet die de opleider toonde tijdens de opleiding?
Anita: Oh, dat was echt heel goed. Ja ze zijn echt heel goed die mannen.
Jeffrey: Proberen ze je nog te motiveren tijdens de opleiding en hoe?
Anita: Ja, die mannen lopen hier dus al zo lang, één is hier zelfs vrijwilliger geweest als leider van zijn
zoontje. Je kent elkaar gewoon al zo lang.
Jeffrey: Dus gemotiveerd worden is haast niet nodig.
Anita: Nee, ze leggen alles zo deskundig uit, met voorbeelden uit de praktijk en het ziekenhuis, echt
top.
Jeffrey: Ja, helemaal goed! En in welke mate is de bijdrage van de opleider dan van belang in deze
opleiding?
Anita: Ja, heel belangrijk. Je kent die mannen onderhands, je durft ze gemakkelijk vragen te stellen.
Het gaat gewoon wat gemakkelijker als je ze bij naam kent ook. Toch heel anders dan met vreemden,
heel fijn dus.
Jeffrey: Ja dat is fijn inderdaad en scheelt een stuk.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Op welke manier bent u binnengehaald tot de opleiding?
Anita: Volgens mij hebben wij als kantinecommissie ooit eens voorgesteld om dit te introduceren,
maar ik weet het niet zeker meer. Sindsdien is het een jaarlijks terugkomend iets.
Jeffrey: Erg belangrijk lijkt me. En hier ook tevreden over?
Anita: Ja, heel tevreden en inderdaad erg belangrijk.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Anita: Heel erg prettig en fijn. Ze leggen alles zo ontzettend goed uit.
Jeffrey: Was er ook sprake van een beloning uiteindelijk?
Anita: Jazeker, een nieuwe handtekening en datum onder het certificaat en dat je weer een jaar
vooruit kan. We nemen dan de certificaat mee en die wordt dan opnieuw ondertekend. Van de
hartstichting krijg je vervolgens weer een berichtje dat je kunt verlengen. Je moet dan wat gegeven
invullen en dan kun je weer een jaar vooruit.
Jeffrey: Oke, helder. En werd er nog getracht u voor de opleiding te behouden tijdens de opleiding?
Anita: Ja, maar dat is niet nodig hoor. Je bent met iets belangrijks bezig dus dat wil je echt wel
afronden. Het eventueel redden van een leven in de toekomst is voor mij de grootste motivatie.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel. De laatste vraag, hoe werd de opleiding afgesloten?
Anita: Met de uitreiking van de certificaten en gezellig wat nadrinken. Een passende afsluiting.
Jeffrey: Oke super, Anita bedankt voor je medewerking weer.
Anita: Graag gedaan kerel.
Respondent: Rinie Geerdink
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Cursus: AED
Inleiding
Jeffrey: Daar gaan we.
Rinie: Oke.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Rinie: Oke een hele hoop informatie, laten we maar beginnen dan.
Introductierespondent
Jeffrey: Hoi Rinie, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jou rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Rinie: Ja natuurlijk. Ik ben Rinie Geerdink.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en tijdens de opleiding?
Rinie: Ja goed eigenlijk, ik hoorde het van mijn vrouw Anita, die is namelijk ook actief binnen
Sportclub Enschede en die weet vaak vrij snel dat deze dingen eraan komen. Thuis hebben we het
dan bijvoorbeeld over voetbal en dan bespreken we ook deze zaken samen.
Jeffrey: Hoe wordt de opleiding aangekondigd binnen de vereniging?
Rinie: Volgens mij wordt er zelf om gevraagd door de vrijwilligers. Dan wordt dat besproken op een
vergadering bijvoorbeeld en besluiten ze om weer een afspraak te maken. Dat moet ook jaarlijks
omdat het diploma anders verloopt. Dus tijdens zon vergadering weet ook iedereen meteen dat het
er weer aankomt.
Jeffrey: Wat verwachtte u vooraf van de opleiding?
Rinie: Het leren van alle informatie en handelingen die komen kijken bij AED.
Jeffrey: Kwam het overeen met de werkelijkheid?
Rinie: Ja, dat was waar alles om draaide, sloot perfect aan op mijn verwachtingen. Wel moet ik
zeggen dat ik vooraf al kennis had over wat te verwachten.
Jeffrey: Ah kijk, dat is makkelijk. En hoe zat het met de informatie erkenning?
Rinie: Tijdens de opleiding? Ja, dat was er zeker. We werden veelvuldig voorzien van aanwijzingen en
complimenten. Dat was ook wel fijn, want je bent toch bezig met belangrijke handelingen, dus een
bevestiging van dat je goed bezig bent is dan wel prettig.
Jeffrey: Dat kan ik me voorstellen ja. Dus er was wel degelijk sprake van feedback?
Rinie: Ja absoluut, constant door.
Jeffrey: Op welke manier vond dat plaats?
Rinie: Nou eerst werd alles uitgelegd, verteld en voor gedaan door de instructeurs. We gingen met de
theorie aan de slag en kregen voorbeelden te zien en later gingen we zelf echt uitvoeren. Je begint
dan dus met enige kennis en informatie. Als je dan eenmaal bezig bent wordt je wel bijgestuurd waar
nodig met tips. Bij anderen deed hij het ook nog voor als dat nodig was.
Jeffrey: Dat klinkt als heel uitgebreid.
Rinie: Ja, dat was het ook echt. Het was ook niet vervelend, want hij zijn toch belangrijke handelingen
die je moet uitvoeren en dat wil je echt wel goed doen hoor.
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Jeffrey: Ja, dat kan ik me erg goed voorstellen.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Bent u tevreden over uw eigen ontwikkeling tijdens de opleiding?
Rinie: Ja hoor, weet natuurlijk al een beetje hoe en wat, want het was niet de eerste keer. Dat scheelt
een groot stuk tijdens het volgen. Iemand die er voor de eerste keer zit zal het wel wat lastiger
hebben. Maar ik heb gewoon goed en makkelijk deel kunnen nemen.
Jeffrey: Heeft de opleiding ook bijgedragen aan nieuwe kennis?
Rinie: Ja een beetje wel, er zijn wat nieuwe handelingen bij gekomen. Nou ja eigenlijk zijn er wat
details verandert, niet heel schokkend maar toch weer nieuw. Dat is de nieuwe kennis die ik heb
opgedaan.
Jeffrey: Oke, wat grappig. Wat is er dan zoal verandert? De theorie? Handelingen?
Rinie: Ja, de theorie wees uit dat het beter is om veel meer mond op mond beademing toe te passen.
Dus dat was een verandering. Wel belangrijk natuurlijk, goed dat ze dat constant updaten en blijven
verbeteren.
Jeffrey: Hoe is de opleiding van invloed geweest op uw attitude na de opleiding?
Rinie: Mijn attitude is hetzelfde gebleven in de zin van dat ik nog steeds hulp kan toepassen als dat
nodig is. Verder ben ik nu wel op de hoogte van de nieuwe manier van werken, de methode dus. Dat
is dus wel van invloed geweest op mijn attitude.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Heeft u ook effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Rinie: Ja dat denk ik wel. We kregen goede instructies dus we konden prima deelnemen en de taken
uitvoeren.
Jeffrey: En het niveau van de opleiding?
Rinie: Uitstekend te volgen, voor een leek nog te doen. Daarnaast wordt je ook erg goed geholpen
door de opleiders, dat maakt de omstandigheden om te leren ook goed.
Jeffrey: Droeg de opleiding ook bij aan het uitvoeren van de nieuwe werkzaamheden?
Rinie: Nou ja, ik kan het toepassen indien nodig, dat is fijn natuurlijk. Verder heb ik binnen de club
geen EHBO rol of iets dergelijks dus wat dat betreft sluit het niet aan op mijn verdere
werkzaamheden binnen de club.
Jeffrey: Oke, en het doel van de opleiding, wat was dat?
Rinie: Het kunnen helpen van mensen in nood. Daar was de hele avond ook op gericht. Goed en juist
kunnen handelen in tijde van nood.
Jeffrey: En in hoeverre bent u nu uiteindelijk tevreden over de mate waarin u nieuwe vaardigheden
geleerd hebt?
Rinie: Ben tevreden over de nieuwe vaardigheden die ik geleerd heb. Ben weer op de hoogte van
alles omtrent AED en dat is een prettig gevoel.
Jeffrey: Sluit het ook aan op uw werkzaamheden hier binnen Sportclub Enschede?
Rinie: Nou niet direct dus, zoals ik eerder aan gaf. Maar ik kan helpen als het moment daar is en ook
tijdens de barwerkzaamheden zou zoiets van pas kunnen komen, mocht er een bezoeker
onverwachts onwel worden of iets dergelijks.
Jeffrey: Dus het is wel relevant?
Rinie: Ja het is relevant he, dat is het zeker als je actief binnen een sportvereniging. Er kan van alles
gebeuren natuurlijk.

Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding tijdens de opleiding?
Rinie: Die was perfect. De instructeurs zijn zeer deskundig in wat zij doen en zijn ook actief in het
ziekenhuis, dat zegt wel iets natuurlijk.
Jeffrey: Waaraan merk je dat ze deskundig zijn?
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Rinie: Vooral de rust die zij uitstralen en de manier waarop zij alles uitleggen. Ze kennen alles precies
tot in detail en hebben op elke vraag een uitgebreid antwoord. Dat zegt wel iets over de kennis
waarover zij beschikken.
Jeffrey: En droeg deze deskundigheid, ondersteuning en begeleiding bij aan het behalen van de
doelstelling?
Rinie: Ja zeker weten, deze mannen zorgen ervoor dat je de cursus behaald, zonder twijfel. Ook al
weet je in het begin helemaal niets over reanimeren en dergelijke.
Jeffrey: Oke, en de ondersteuning in de vorm van feedback. Hoe tevreden was u daarover.
Rinie: Erg tevreden, ze zijn scherp als je het niet precies volgens de juiste handelingen doet. Voor
beginnelingen is dat erg fijn denk ik, je krijgt niet het gevoel dat je zo maar wat doet.
Jeffrey: Het is natuurlijk ook een serieuze taak.
Rinie: Ja precies, het is ook wel noodzakelijk dat ze zo scherp zijn.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding?
Rinie: Hmm, niet zo zeer. Voor mij is iedereen bekend die mee doet dus is daar niet echt sprake van.
Verder was je of met zijn allen aan het luisteren of aan het werk in tweetallen. Dus echt sprake van
groepsintegratie vond ik het niet.
Jeffrey: Hoe belangrijk is het aspect groepsintegratie binnen deze opleiding?
Rinie: Nou niet echt belangrijk vind ik persoonlijk. Met een cursus als deze is het belangrijk dat je de
juiste informatie en handelingen leert en weet hoe te handelen in geval van nood. Dat staat voor mij
boven het creëren van een groepsgevoel of het leren van elkaar.
Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Rinie:
Jeffrey: Oke, leuk.
Rinie:
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Rinie:
Jeffrey: Wat was een reden voor het volgen van de opleiding?
Rinie: Ik ben erg veel aanwezig bij Sportclub en altijd omringt door mensen, zowel sportend als niet
sportend. Toen ik de kans kreeg om mee te doen, heb ik meteen ja gezegd. Mocht ik ooit in de
situatie komen, waar dan ook, dan wil ik kunnen helpen.
Jeffrey: Oke helder en de verwachtingen vooraf, sloten die aan op de praktijk?
Rinie: Ja dat deden ze, ik wist hoe het allemaal in elkaar stak dus het was niet nieuws voor me.
Jeffrey: In hoeverre hebben uw motieven de tevredenheid over de opleiding beïnvloed?
Rinie: Nou ik vind de opleiding sowieso een erg belangrijke en kan het iedereen aanraden. Mijn
motieven hebben dat verder niet beïnvloed. Iedereen zal dit eigenlijk moeten kunnen en ik ben dan
ook blij dat ik die bagage heb om anderen eventueel te kunnen helpen.
Jeffrey: Ja snap ik helemaal.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend om anderen van dienst te zijn of hulp te bieden?
Rinie: Ja, dat lijkt me wel. Een beter voorbeeld kun je niet geven in dit geval. De beste hulp is dit
misschien wel die je ander kan geven.
Jeffrey: Kunt u met behulp van de opleiding de nieuwe taak van begin tot eind uitvoeren nu?
Rinie: Zeker weten.
Jeffrey: Wat heeft ervoor gezorgd dat je dit kan?
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Rinie: De goede ondersteuning van de instructeurs en de informatie en technieken die ik eerder al
geleerd heb. Dit zorgde ervoor dat ik makkelijk deel kon nemen en nu dus zelfstandig kan handelen
indien nodig.
Jeffrey: En tevreden over de mate waarin je nieuwe handelingen en technieken hebt geleerd en
waarom?
Rinie: Ja erg tevreden, omdat ik weer up to date ben met de handelingen en informatie omtrent AED.
Er zijn voor mij geen geheimen meer, ook niet handig met een taak als deze. Wat betreft variatie zijn
er wat kleine dingen toegevoegd maar niet heel erg veel. De variatie is niet heel erg verandert dus.
Jeffrey: En u kunt de vaardigheden en techniek zelfstandig uitvoeren?
Rinie: Ja, volledig, ik kreeg tijdens de cursus nog een beoordeling op mijn handelingen. Deze werd
goed gekeurd dus dat geeft een goed gevoel en de bevestiging dat ik het nu zelfstandig kan doen.
Jeffrey: En was er sprake van gerichte feedback tijdens de opleiding?
Rinie: Ja, die werd gericht gegeven op de handelingen bijvoorbeeld. De sturing die zij geven is daarin
erg van belang natuurlijk, maar dat deden deze mannen echt uitstekend. Er zat iemand bij die voor
het eerst deelnam. Die vertelde ook dat de instructeurs hem geweldig geholpen hadden en de
feedback had gezorgd voor makkelijk kunnen deelnemen aan de cursus.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we door met de kwaliteit van de opleiding? Was de opleider(s) deskundig genoeg
om de opleiding te geven?
Rinie: Ja, beter kan haast niet. Ze weten alles en het is ook hun werk. Dat is natuurlijk ook belangrijk,
want om in het ziekenhuis te werken moet je wel wat weten en kunnen.
Jeffrey: Ja, dat is ook logisch en u was ook deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
Rinie: Ja met mijn voorkennis was het eigenlijk een kwestie van updaten en even alles goed herhalen,
want ik heb het gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken haha. Er was het een en ander aangepast
maar geen schokkende zaken. Ik kon het allemaal prima volgen dus.
Jeffrey: Ja haha, gelukkig heb je het nooit hoeven te gebruiken inderdaad. En wat vond u van de inzet
die de opleider toonde tijdens de opleiding?
Rinie: Niets op aan te merken, hele deskundige mannen die weten wat ze doen en je goed
begeleiden. Kan niet beter.
Jeffrey: Proberen ze je nog te motiveren tijdens de opleiding en hoe?
Rinie: Nou motiveren is in mijn geval eigenlijk niet nodig. Je bent lekker bezig met elkaar en natuurlijk
dol je af en toe wat, maar iedereen wil toch zo goed mogelijk mee doen en alles leren. De essentie
van de taak is ook niet iets klein dus gemotiveerd ben je zeker wel.
Jeffrey: Dus gemotiveerd worden is haast niet nodig.
Rinie: Nee dat is niet nodig, dat heb je van jezelf wel.
Jeffrey: En in welke mate is de bijdrage van de opleider dan van belang in deze opleiding? Wat is zijn
rol?
Rinie: Hun bijdrage is zeker belangrijk. Deze mannen zijn zo deskundig en professioneel. Daarnaast
zijn het ook hele aardige gasten en zijn ze gewoon heel makkelijk in de omgang. Dat zorgt ervoor dat
je makkelijk bij ze terecht kan.
Jeffrey: Ja, dat is fijn inderdaad en scheelt een stuk.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Op welke manier bent u binnengehaald tot de opleiding?
Rinie: Ik krijg het altijd vrij snel te horen, omdat Anita dus een van de initiatiefnemers is. Dus op die
manier ben ik binnen gehaald.
Jeffrey: Was er ook een algemene aankondiging of manier waarop de rest is binnen gehaald?
Rinie: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij wordt dit altijd besproken tijdens commissie
vergaderingen en dan weet direct iedereen er van af. De overige vrijwilligers worden gemaild dacht
ik of aangesproken op de club. Zo weet iedereen er vrij snel van af.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
60

Rinie: Heel deskundig en scherp. Ze zijn zowel met woorden als met handelingen erg sterk. Ze
vertellen vaak eerst iets om het vervolgens kracht bij te zetten door het voor te doen. Zo kan het
haast niet meer fout gaan. Wanneer je het dan zelf uitvoert geven ze soms tips maar dat is logisch. Je
moet toch het gevoel een beetje krijgen.
Jeffrey: Was er ook sprake van een beloning uiteindelijk?
Rinie: Ja, je krijgt weer een nieuw certificaat. Deze verlopen namelijk steeds en dien je door middel
van de cursus steeds weer te verlengen. Ik heb dus een certificaat ontvangen.
Jeffrey: Oke, helder. En werd er nog getracht u voor de opleiding te behouden tijdens de opleiding?
Rinie: Ze zorgden ervoor dat je bezig bleef met de cursus en dat de aandacht niet afdwaalde. Dit
deden ze door te vragen of alles lukte of naar iets anders te vragen wat te maken had met de cursus.
Soms iets heel kleins dus, maar voldoende om je toch even bij de les te houden en iedereen te
helpen.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel. De laatste vraag, hoe werd de opleiding afgesloten?
Rinie: Er vond een gezamenlijke afsluiting plaats, waarbij we de diploma’s kregen uitgereikt. Best
gezellig, want we dronken nog even wat na met z’n allen.
Jeffrey: Oke super, Rinie bedankt voor je medewerking weer.
Rinie: Ja geen probleem. Succes verder met je onderzoek!

Respondent: Hans Franken
Cursus: AED
Inleiding
Jeffrey: Hallo Hans, ik zal kort even vertellen wat de bedoeling is.
Hans: Oké, vertel.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Hans: Lijkt me duidelijk, ben benieuwd.
Introductierespondent
Jeffrey: Oke Hans, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jou rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Hans: Ik ben Hans Franken, al jarenlang lid hier bij Sportclub Enschede en sinds een aantal jaar ook
actief als vrijwilligers. Eerst als leider bij het tweede, waar mijn zoon in voetbalde en nu actief in de
activiteitencommissie, die we een tijdje terug weer een nieuw leven ingeblazen hebben.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en tijdens de opleiding?
Hans: Ja, die vond ik goed. Alles was duidelijk voor me en er was geen sprake van miscommunicatie
voor zover ik me kan herinneren.
Jeffrey: Werd de opleiding ook duidelijk aangekondigd?
Hans: Ja, dat werd hij wel. Ik wist op tijd dat de opleiding eraan zat te komen dus helemaal goed. Niet
zoals bij de tapcursus, waar ik het op het laatste moment pas te horen kreeg.
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Jeffrey: Vond je de informatie die je kreeg tijdens de opleiding duidelijk?
Hans: Ja, die mannen kunnen heel gedetailleerd vertellen wat de bedoeling is. de uitleg is echt heel
sterk en duidelijk.
Jeffrey: En hoe zat het met de informatie erkenning? Was er enige vorm van erkenning aanwezig in
wat voor een manier dan ook?
Hans: Ja, we kregen constant bevestiging als we op de goede weg waren met onze handelingen. Ze
lieten dus wel degelijk merken dat je het goed deed. Tenminste zo heb ik het wel ervaren.
Jeffrey: Dus als je iets moest vertellen over de feedback die je gekregen hebt?
Hans: Uitstekend, die mannen waren dan ook erg deskundig moet ik zeggen hoor. Ze waren heel
duidelijk in de aanwijzingen die zij gaven. Daarnaast konden ze ook alles perfect voordoen. Echt top
hoor, denk niet dat je het beter had kunnen treffen.
Jeffrey: Ja ik kan me voorstellen dat het ook zeker wel belangrijk is bij een opleiding als deze. Dat je
opleiders hebt die er goed in thuis zijn.
Hans: Echt wel, zorgt er ook wel voor dat je wat van ze aanneemt en ze vertrouwd op hun
aanwijzingen.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Bent u tevreden over uw eigen ontwikkeling tijdens de opleiding?
Hans: Ja, dat ben ik. Die mannen hebben ervoor gezorgd dat ik kan ingrijpen wanneer dat nodig is.
Dat is toch wel het belangrijkste denk ik.
Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u nieuwe kennis heeft opgedaan?
Hans: Ja, je leert tijdens zulke avonden altijd nieuwe dingen. Ik denk dat ik wel nieuwe dingen heb
geleerd in zowel de theorie als praktijk stof.
Jeffrey: Oke, ook onbewust bedoel je.
Hans: Ja precies, maar iets nieuws was, dat je tegenwoordig vaker mond op mond beademing moet
toepassen.
Jeffrey: Niet geheel onbelangrijk. Dus dat zijn nieuwe vaardigheden die je hebt opgedaan?
Hans: Ja absoluut. Erg belangrijke nieuwe vaardigheden. Al denk ik dat de oude methode, om het zo
maar even te noemen, ook goed is hoor. Dat hebben ze namelijk ook jarenlang verspreid tijdens de
cursussen dus dat zal ook wel zijn reden hebben.
Jeffrey: Ja precies, dat is waar inderdaad. En hoe zit het nu afloop van de opleiding? Kun je het nu
zelfstandig toepassen in geval van nood. Laten we het niet hopen natuurlijk.
Hans: Ja, dat denk ik wel. Het oefenen met de poppen ging in ieder geval goed. Alleen zal dat in het
echt met een persoon en andere omstandigheden nog moeten blijken. Je zult vooral moeten
proberen om in zon situatie rustig te blijven. Maar ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt.
Laten we hopen dat ik het nooit hoef toe te passen.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Heeft u effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Hans: Ja hoor, we hadden een goede groep bij elkaar, allemaal erg leergierig maar het was ook
gezellig.
Jeffrey: Oke fijn, wat was het precieze doel van de opleiding?
Hans: Het doel is om een persoon zijn leven te kunnen redden in geval van nood. Mocht het zover
komen en je moet ingrijpen, of dat nou hier is bij Sportclub of in de supermarkt dan moet je weten
hoe te handelen en op welke manier je te hulp kunt schieten.
Jeffrey: En in hoeverre bent u nu uiteindelijk tevreden over de mate waarin u nieuwe vaardigheden
geleerd hebt?
Hans: Ja tevreden, al wil ik het niet onderschatten. Het oefenen en handelen tijdens de opleiding ging
in ieder geval goed.
Jeffrey: Sluit het ook aan op uw werkzaamheden hier binnen Sportclub Enschede?
Hans: Nou niet in de zin van dat ik hier actief ben als EHBO’er in het weekend of iets dergelijks. Maar
verder denk ik dat dit altijd van toepassing is en dus ook altijd aansluit.
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Jeffrey: Ja dat lijkt mij ook, dus wat betreft praktische relevantie..
Hans: Ja, ik vind het prettig dat ik het kan toepassen in de praktijk of dat nou op de club is of op
vakantie. Praktisch relevant is het zeker.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding tijdens de opleiding?
Hans: Geweldig, ja die mannen komen als ik mij niet vergis ook van het ziekenhuis hier in Enschede.
Zij doen dit natuurlijk al jaren en begeleiden je echt fantastisch. Ze maken er ook echt een leuke
cursus van.
Jeffrey: En droeg deze ondersteuning en begeleiding bij aan het behalen van de doelstelling?
Hans: Ja zeker weten. Ik heb erg veel van deze mannen geleerd, eigenlijk alles.
Jeffrey: Oke, en de ondersteuning in de vorm van feedback. Hoe tevreden was u daarover.
Hans: Ook tevreden, ze kunnen je erg gedetailleerd vertellen wat je moet doen. Hoe je je handen
moet leggen op de pop, waar je precies moet drukken. Echt heel erg goed.
Jeffrey: Oke, helemaal top.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding?
Hans: Niet echt, je bent toch meer alleen bezig of in tweetallen dus ik vond van niet.
Jeffrey: Had dat beter gekund of gemoeten of is het goed zo?
Hans: Helemaal goed zo, je bent toch bezig om wat te leren. Je kunt iets ook niet beter leren dan het
zelf te oefenen en te doen. Dan kun je dus beter in tweetallen bezig zijn met die poppen dan dat je
met een hele groep om die pop staat en staat te wachten tot je iets kunt doen. Nee, ik vond het
helemaal goed op deze manier. Een beetje gezelligheid is oke, maar je ook wat leren en het is
natuurlijk niet niks.
Motieven voor vrijwilligerswerk
Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Hans: Ja dat is van vroeger uit gekomen, mijn zoon heeft hier gevoetbald vanaf de E-jeugd tot hij
uiteindelijk in het tweede voetbalde. Toen ben ik een van de leiders geworden en vervolgens wordt
je gevraagd voor het bestuur, maar dat wil ik dus niet. Ze hebben vorig jaar nog gevraagd of ik
penningmeester wou worden, maar dat wil ook niet. En een hele tijd terug heeft Jan-Bert Kolkman
mij gevraagd of ik in de activiteitencommissie wou, want hij vond mij daar wel geschikt voor en
zodoende zit ik nu in de activiteitencommissie. En met een aantal andere mensen hebben we toen
bedacht of we wat konden betekenen voor de club en zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Hans: Ik vind het leuk om te doen en wat te kunnen beteken voor de club. Verder is het ook wel zo
dat ik de mensen die hier al jaren rondlopen onderhands natuurlijk goed ken en dat het de
gezelligheid is waarvoor ik terug kom of blijf moet ik zeggen.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend om anderen van dienst te zijn of hulp te bieden?
Hans: Ja, deze cursus is het perfecte voorbeeld lijkt me. Wat is mooier dan iemand in nood eventueel
te kunnen helpen.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel inderdaad. Kunt u met behulp van de opleiding de nieuwe taak van
begin tot eind uitvoeren nu?
Hans: Ja. Zoals ik aangaf zal het vast wel moeilijker zijn als het eenmaal moet gebeuren. Maar de
opleiding heeft er wel voor gezorgd dat ik het vertrouwen heb dat ik het kan doen. De oefeningen
ging ook goed dus ga er vanuit dat het mij lukt. Aan de opleiding zal het in ieder geval niet liggen, een
betere voorbereiding kun je je niet wensen.
Jeffrey: En tevreden over de mate waarin je nieuwe handelingen en technieken hebt geleerd?
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Hans: Ja hoor, je moet leren wat nodig is. Als het veel complexer was geweest was ik ook tevreden
geweest. Je leert wat nodig is.
Jeffrey: En u kunt de vaardigheden en techniek zelfstandig uitvoeren?
Hans: Ja dat denk ik wel, heb de opleiding behaald dus dat is positief.
Jeffrey: En de mate waarin u tevreden bent over de verkregen feedback>
Hans: Heel erg goed, ze gaven feedback op maat. Dus iedereen kreeg gerichte feedback. Ze riepen
dus niet zo maar wat, maar keken ook erg goed hoe je het deed, al hoort dat ook wel natuurlijk. Zelf
heb ik hele prettig feedback gehad, als ik twijfelde over iets, deden ze het gewoon nog een keer
opnieuw voor, helemaal top.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we door met de kwaliteit van de opleiding? Was de opleider deskundig genoeg om
de opleiding te geven?
Hans: Absoluut, die mannen hebben er verstand van en werken ook niet voor niet in het ziekenhuis.
Zoiets vind ik ook wel belangrijk, dat niet Jan en alleman zoiets kan geven.
Jeffrey: Ja helemaal mee eens en u was ook deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
Hans: Ja hoor, ik heb er geen moeite mee gehad. Het was verder ook niet moeilijk, maar je moet de
feeling een beetje krijgen met de handelingen.
Jeffrey: Wat vond u van de inzet die de opleider toonde tijdens de opleiding?
Hans: Precies goed, ze waren niet overdreven aanwezig, maar dat is ook niet nodig. Ze deden precies
wat nodig was om ons te helpen en daarnaast zijn het ook gewoon hele fijne kerels. Ze springen
direct in als je hulp nodig hebt of als iemand dreigt af te dwalen met de gedachtes. Ja, dat houden ze
wel in de gaten, dat je bij de les blijft en dat je het echt onder de knie krijgt allemaal.
Jeffrey: Dus gemotiveerd worden is haast niet nodig.
Hans: Nee, dat gaat dus eigenlijk allemaal vanzelf wel.
Jeffrey: En in welke mate is de bijdrage van de opleider dan van belang in deze opleiding?
Hans: Ik kan het natuurlijk niet vergelijken, maar ze zijn door hun manier van les geven zeg maar, erg
belangrijk.
Jeffrey: Hoe merk je dat dan?
Hans: Nou doordat ze je echt wat leren en actief met je bezig zijn. Zo heb ik dat tenminste ervaren.
Jeffrey: Akkoord!
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Op welke manier bent u binnengehaald tot de opleiding?
Hans: Zij hebben mij gewoon benaderd en gevraagd of ik hier aan mee wou doen. Toen heb ik je
geantwoord. Zo is het gegaan.
Jeffrey: En ben je hier ook tevreden over?
Hans: Ja, niets mis mee. Het was mij allemaal duidelijk.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Hans: Heel goed. Geweldige kerels met verstand van zaken die je alles precies leren. Ik heb heel erg
fijn samengewerkt met deze mannen en dat maakt het ook leuk om deel te nemen. Niets dan lof dus.
Jeffrey: Was er ook sprake van een beloning uiteindelijk?
Hans: Jazeker, we kregen een certificaat na afloop met de bevestiging dat je officieel de opleiding
behaald hebt en het dus mag en kan uitvoeren in de praktijk.
Jeffrey: Oke, helder. En werd er nog getracht u voor de opleiding te behouden tijdens de opleiding?
Hans: Ja, dat zat gewoon in de manier van werken met die mannen. Ze zorgden ervoor dat je
aandacht erbij bleef door boeiend te vertellen en gemakkelijk in de omgang te zijn. Verder wil je ook
zelf dat je alles goed doet, want het is natuurlijk wel iets belangrijks dat je leert. Na afloop wil ik wel
het gevoel hebben dat ik weet hoe het moet en dat ik het zonder twijfelen kan toepassen.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel. De laatste vraag, hoe werd de opleiding afgesloten?
Hans: De uitreiking van de certificaten vond plaats en we bleven even nazitten. Iedereen kon nog wat
napraten of vragen stellen.
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Jeffrey: Oke Hans, bedankt voor je tijd.
Hans: Graag gedaan kerel.
Respondent: Hans Bijvank
Cursus: AED
Inleiding
Jeffrey: Hallo Hans, ik zal kort even vertellen wat de bedoeling is.
Hans: Ja vertel.
Jeffrey: Oke, ik ben Jeffrey Abbink, 4e jaars student Sportmanagement aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik ben 24 jaar en woon in Borculo. Dit interview maakt deel uit van mijn
afstudeeropdracht bij Sportclub Enschede en de Vitale Sportvereniging. Het doel van mijn onderzoek
is om erachter te komen in welke mate de vrijwilligers van Sportclub Enschede, tevreden zijn over de
opleidingen die zij gevolgd hebben. Uiteindelijk kan ik aan de hand van de informatie (uit de
interviews) advies geven aan verenigingsmanager Jasper Agelink over eventuele verbeteringen van
de opleidingen. Dit interview zal ingaan op uw motieven voor het doen van vrijwilligerswerk, de
taakkenmerken van uw functie, uw mening over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en uw
mening over hoe de manier waarop de 5 B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en
beëindigen terugkomen binnen de opleidingen.
Hans: Oke, is goed jongen.
Introductierespondent
Jeffrey: Oke Hans, kun jij jezelf even kort vorstellen en vertellen wat jou rol hier is binnen Sportclub
Enschede?
Hans: Ik ben Hans Bijvank, al jarenlang lid hier bij Sportclub Enschede en ik train de aller jongste
jeugd van Sportclub Enschede. Dat vind ik prachtig mooi om te doen.
Jeffrey: Top, dat is het ook zeker.
Tevredenheid
Kwaliteit van de communicatie
Jeffrey: Wat vond u van de kwaliteit van de communicatie voorafgaand en tijdens de opleiding?
Hans: Die vond ik goed. De opleiders communiceren heel duidelijk. Ze zijn geweldig in uitleggen en
dingen laten zien. Heel gedetailleerd kunnen ze vertellen wat je moet doen of wat de bedoeling is.
Jeffrey: Werd de opleiding ook duidelijk aangekondigd?
Hans: Jawel, kreeg het op tijd te horen, niets op aan te merken.
Jeffrey: Vond je de informatie die je kreeg tijdens de opleiding duidelijk?
Hans: Ja zeker weten, heel duidelijk zelfs. Zoals ik aangaf net, die mannen kunnen heel gedetailleerd
vertellen hoe en wat.
Jeffrey: En hoe zat het met de informatie erkenning? Was er enige vorm van erkenning aanwezig in
wat voor een manier dan ook?
Hans: Zoals in een beloning bedoel je? Ja dat was wel het geval, we kregen veel complimenten van ze
als je het goed deed, dat kun je erkenning noemen. Geeft ook wel een goed gevoel natuurlijk en het
laat blijken dat je op de goede weg bent.
Jeffrey: En als je iets moest vertellen over de feedback die je gekregen hebt?
Hans: Ja geweldig, top echt waar. Heeft dus ook weer met de communicatie te maken waarin ze heel
sterk zijn. Heel gedetailleerd kunnen ze je uitleggen wat de bedoeling is of hoe te handelen. Stap
voor stap loop je het dan samen na. Moet ook wel natuurlijk, want het is geen kinderwerk.
Jeffrey: Nee dat is het zeker niet. Oké, helder.
Zelfontplooiing
Jeffrey: Bent u tevreden over uw eigen ontwikkeling tijdens de opleiding?
Hans: Ja hoor. Omdat ik uiteindelijk geleerd heb, wat de bedoeling was.
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Jeffrey: Heeft de opleiding ervoor gezorgd dat u nieuwe kennis heeft opgedaan?
Hans: ja ik heb nieuwe dingen geleerd en daar ben ik tevreden over.
Jeffrey: Niet geheel onbelangrijk. Dus dat zijn nieuwe vaardigheden die je hebt opgedaan?
Hans: Ja, in dit geval betekent nieuwe kennis ook nieuwe vaardigheden aangezien je alle kennis toch
moet toepassen in de praktijk. De een kan niet zonder het ander.
Jeffrey: Je kunt de kennis en vaardigheden nu ook gewoon toepassen in de praktijk?
Hans: Ja, dat hebben we ook geoefend. Met zulke speciale poppen ga je dan aan de slag om direct
alles toe te passen wat je geleerd hebt.
Jeffrey: Dat ging goed neem ik aan.
Hans: Ja dat ging uitstekend, gelukkig.
Effectief deelnemen
Jeffrey: Heeft u effectief kunnen deelnemen aan de opleiding?
Hans: Ja dat ging prima. Leuke mensen, leuke avond, goede opleiders.
Jeffrey: Oke fijn, wat was het precieze doel van de opleiding?
Hans: Dat je kunt ingrijpen met de AED attributen als dat nodig is. Dus je leert overweg gaan met die
dingen maar ook hoe je zonder kunt ingrijpen. Zoals mond op mond beademing en dat soort zaken.
Jeffrey: En in hoeverre bent u nu uiteindelijk tevreden over de mate waarin u nieuwe vaardigheden
geleerd hebt?
Hans: De mate? Ja tevreden hoor, je leert toch steeds weer nieuwe dingen en dat vind ik leuk. Je
bent nooit te oud om te leren, dus het maakt mij allemaal niet uit.
Jeffrey: Sluit het ook aan op uw werkzaamheden hier binnen Sportclub Enschede?
Hans: Nou niet direct, ik train dus de jongste jeugd van Sportclub Enschede. Mocht het voorkomen,
dat er op het veld iets gebeurd met kinderen of ouders dan kan ik ingrijpen. Ik vind het zelf dan ook
wel prettig om te weten wat te doen in dat geval.
Jeffrey: Ja dat lijkt mij ook wel, dus in principe is het altijd relevant, in welke functie dan ook.
Hans: Ja ik vind het altijd relevant. Het is prettig te kunnen ingrijpen.
Begeleiding
Jeffrey: Hoe zat het met de begeleiding tijdens de opleiding?
Hans: Perfect. Dat ging heel soepel en vertrouwd, omdat het gewoon goede kerels zijn. Daarnaast
weten ze natuurlijk waar ze het over hebben. Ik houd er nooit van als commando’s krijgt, dat verpest
voor mij altijd een beetje te sfeer, maar daar was hier totaal geen sprake van. Nee, de begeleiding
verliep heel prettig
Jeffrey: En droeg deze ondersteuning en begeleiding bij aan het behalen van de doelstelling?
Hans: Ja zeker weten, dat zorgt ervoor dat je lekker je gang kan gaan en bezig bent. Uiteindelijk
creëren zij een soort sfeer waarin je optimaal kunt leren van hen en elkaar.
Jeffrey: Oke, en de ondersteuning in de vorm van feedback. Hoe tevreden was u daarover.
Hans: Ja ook helemaal goed dus de ondersteuning in de vorm van feedback. Dat valt eigenlijk beetje
onder wat ik net zei.
Jeffrey: Oke, helemaal top.
Groepsintegratie
Jeffrey: Was er sprake van groepsintegratie tijdens de opleiding?
Hans: Nee, maar ik ken iedereen ook al.
Jeffrey: Had dat beter gekund of gemoeten of is het goed zo?
Hans: Nee hoor, dat is niet het doel van de avond. Ik vind het niet zo belangrijk als je elkaar niet leert
kennen tijdens zon avond. Het is belangrijker dat je het doel van de opleiding uiteindelijk leert en
beheerst.
Motieven voor vrijwilligerswerk
66

Jeffrey: Dan wil ik nu een paar vragen stellen over motieven voor het doen van vrijwilligerswerk.
Welke motieven heeft voor het doen van vrijwilligerswerk hier bij Sportclub.
Hans: Ja dat is van vroeger uit zo. Mijn familie en mijn broer zoals je weet, zijn allemaal betrokken bij
Sportclub Enschede. Ik heb van alles gedaan binnen de vereniging, maar het actief zijn met die jonge
jongens vind ik toch wel het mooist, dat is de leeftijd dat je ze nog iets kan leren.
Jeffrey: En wat zorgt ervoor dat u het nog steeds doet?
Hans: Nou dat dus en alle bekenden natuurlijk die je onderhands kent. We komen vaak samen of
voor de jeus de boules of klootschieten en in de ochtend altijd lekker kopje koffie drinken. Top.
Taakkenmerken van het vrijwilligerswerk
Jeffrey: Zijn de nieuwe werkzaamheden toereikend om anderen van dienst te zijn of hulp te bieden?
Hans: Ja, dat is vanzelfsprekend denk ik. Wat is een beter voorbeeld van anderen helpen.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel inderdaad. Kunt u met behulp van de opleiding de nieuwe taak van
begin tot eind uitvoeren nu?
Hans: Ja, ik heb nu zo vaak geoefend. Daar ben ik wel tevreden over en heb ik wel vertrouwen in.
Jeffrey: En tevreden over de mate waarin je nieuwe handelingen en technieken hebt geleerd?
Hans: Ja als dat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taak (en dat deed het)
dan ben ik er tevreden over.
Jeffrey: En u kunt de vaardigheden en techniek zelfstandig uitvoeren?
Hans: Ja dat kan ik.
Jeffrey: En de mate waarin u tevreden bent over de verkregen feedback?
Hans: Ja, dat ben ik ook. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik het uiteindelijk heb geleerd. Dat durf ik wel
te stellen ja.
Kwaliteit van de opleiding
Jeffrey: Dan gaan we door met de kwaliteit van de opleiding? Was de opleider deskundig genoeg om
de opleiding te geven?
Hans: Zeker weten, ze komen ook uit dat vakgebied. Ze werken hier in het ziekenhuis en geven
daarnaast deze cursus.
Jeffrey: Was u ook deskundig genoeg om de opleiding te volgen?
Hans: Ja uiteindelijk was het niet moeilijk om te volgen, komt ook door de begeleiding hoor en een
beetje voorkennis.
Jeffrey: Wat vond u van de inzet die de opleider toonde tijdens de opleiding?
Hans: Super, niets op aan te merken.
Jeffrey: Probeerden ze je nog te motiveren?
Hans: Nee, maar dat was ook echt niet nodig. Je wilt het toch leren, dat is de reden dat je meedoet
aan die cursus. Als je dan uiteindelijk niet gemotiveerd bent, kun je beter thuis blijven. Ik moet
zeggen dat iedereen ook wel gemotiveerd was hoor.
Jeffrey: En in welke mate is de bijdrage van de opleider dan van belang in deze opleiding?
Hans: Nou ik vind dat het zeker wel van belang was. Ze leiden je op de juiste manier door de avond
en de handelingen, erg prettig hoor.
Methode van de 5 B’s
Jeffrey: Op welke manier bent u binnengehaald tot de opleiding?
Hans: Ze hebben me gevraagd of ik mee wilde doen.
Jeffrey: En ben je hier ook tevreden over?
Hans: Ja hoor, voor mij niets op aan te merken verder.
Jeffrey: Op welke manier bent u begeleid tijdens de opleiding?
Hans: Ja zoals ik al een paar keer aangegeven heb, was de begeleiding uitstekend.
Jeffrey: Was er ook sprake van een beloning uiteindelijk?
Hans: Ja we kregen een certificaat.
Jeffrey: Oke, helder. En werd er nog getracht u voor de opleiding te behouden tijdens de opleiding?
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Hans: Nee maar dat ging eigenlijk automatisch. Omdat het leuk is om te doen en de omstandigheden
prettig zijn, blijf je actief.
Jeffrey: Ja dat lijkt me ook wel. De laatste vraag, hoe werd de opleiding afgesloten?
Hans: We kregen de certificaten uitgereikt en we hebben even nagezeten.
Jeffrey: Oke Hans, bedankt voor je tijd.
Hans: Graag gedaan kerel.
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