Talentenscan
Maak jij graag mee onze droom waar, maar weet je niet hoe?
We zoeken graag samen met jou uit welke speci ieke vrijwilligerstaak
bij jou past.
Duid hieronder de acht zinnen aan die het best bij jou passen, en ga dan naar de volgende
pagina.
Als ik aan iets begin, dan werk ik het af.
De verhalen van mensen boeien mij.
Elke mening kan interessant zijn.
Ik ben creatief.
Ik ben een harde werker.
Ik ben nieuwsgierig.
Ik denk veel na.
Ik discussieer graag.
Ik doe graag mijn eigen ding.
Ik groet mensen die ik niet ken.
Ik hou van een uitdaging.
Ik kan goed luisteren.
Ik kan goed mijn mening onder woorden brengen.
Ik kan goed organiseren.
Ik kan mensen enthousiast maken.
Ik kan mensen motiveren om iets te doen.
Ik kan zaken goed uitleggen.
Ik neem vaak de leiding in een groep.
Ik praat vlot en makkelijk.
Ik sta altijd klaar om een handje te helpen.
Ik sta graag voor een groep.
Ik voer graag uit wat mensen me vragen.
Ik werk graag aan een project.
Ik werk graag samen met anderen.
Ik werk met mijn gevoel.
Ik zit niet graag stil.
Mensen luisteren graag naar mij.
Mensen nemen mij makkelijk in vertrouwen.
Mensen voelen zich goed bij mij.

Bij elk zinnetje staat een symbool.
Noteer hieronder per symbool hoeveel zinnetjes je ervan hebt aangeduid:

Ben jij een luisteraar, een babbelaar, een denker, een doener, een organisator of een animator?
Kijk naar het symbool dat het meest voorkwam bij jouw gekozen zinnetjes, en kom het te weten.
Aan elk type vrijwilliger hebben wij onze specifieke vrijwilligerstaken gekoppeld. De taken bij
jouw type zouden dus het meest bij jou moeten passen. Wat de taken inhouden, lees je
onderaan onze Help mee-pagina.

Luisteraar
Ziekenhuisvrijwilligers | Buddy’s (vrijwilligers jongerenwerking) | Vrijwilligers voor groepsmomenten
| Vrijwilligers voor mensen met migratieachtergrond | Vrijwilligers Kankerlijn | Vrijwilligers
thuiszorgproject (type: zorgvrijwilligers)

Babbelaar
Ambassadeurs (type: ondersteunende vrijwilligers)

Denker
Vertegenwoordigers | Expertvrijwilligers

Doener
Evenementvrijwilligers | Logistieke vrijwilligers | Administratieve vrijwilligers (type: ondersteunende
vrijwilligers) | Fiets- en loopteam | Plantjesverkopers (type: actievoerders)

Organisator
Lokale actievoerders | Titularissen acties (type: actievoerders)

Animator
Monitoren kinderwerking | Vrijwilligers jongerenwerking (type: zorgvrijwilligers)
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