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Contact/Aanvraagformulier AdviesBrigade

Datum

Contactgegevens
Naam organisatie, project, initiatief
Contactpersoon
Functie 
Bezoekadres
Postadres  
Telefoonnummer
E-mail  
Website

Welke organisatie vertegenwoordigt u?
Korte beschrijving van de organisatie

Aantal vrijwilligers in de organisatie? Vast: Incidenteel:
Aantal betaalde medewerkers Medewerkers: FTE:

Wat is uw vraag?
Hoe luidt de adviesaanvraag en welk 
resultaat wilt u bereiken?

Wat zijn de belangrijkste aandachts-
gebieden in deze opdracht? Kruis een 
of meer items aan.

Strategie en Organisatie
Marketing en communicatie
Vrijwilligersbeleid
Facilitair beheer
Financiën

Indicatie van periode en duur van de 
opdracht. 
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Welke rol kan de adviseur van de AdviesBrigade spelen?
Welke kennis en vaardigheden moet 
de adviseur hebben?

Wat verwacht u van de rol die de ad-
viseur in uw organisatie moet gaan 
spelen?

Eventuele vragen of aanvullende opmerkingen

Hoe werken we ?
Uw aanvraag om advies of ondersteuning wordt getoetst op criteria als aard van de vraag en organisatie, 
andere mogelijkheden voor ondersteuning, eigen financiële middelen, beschikbaarheid van adviseurs. 
Na acceptatie neemt één van de adviseurs contact met u op voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is 
gratis en vrijblijvend. Hij of zij bespreekt met u de vraag, wat er nodig is en op welke wijze wij u en uw or-
ganisatie kunnen ondersteunen. Na overeenstemming maken we een ‘plan van aanpak’ en gaat de advi-
seur, na ondertekening, als kritische partner met u aan de slag.

Wat zijn de kosten?
De adviseurs van de AdviesBrigade zijn zelf ook vrijwilligers en werken gratis.  Wel betaalt de vrijwilligers-
organisatie na acceptatie van het plan van aanpak een bijdrage per dagdeel in de kosten voor organisatie 
en deskundigheids-/kwaliteitsbevordering van de AdviesBrigade. 
Deze gevraagde bijdrage bedraagt  € 50,-- per dagdeel,  per adviseur. Deze financiële regeling wordt in de-
tail ingevuld als de coaching of uitvoering van het plan van start gaat. Mocht vergoeding een probleem vor-
men, dan zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing.

U kunt dit formulier mailen naar adviesbrigade@adviesbrigade.nl of opsturen naar de 
AdviesBrigade 
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Tel. 026-312 79 73
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