
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd



Jurjen Engelsman

• Opleiding Hogeschool Economische 

Studies Rotterdam

• 15 jaar ervaring als verenigingsadviseur / 

beleidsadviseur verenigingen werkzaam bij 

Gelderse Sport Federatie

• 8 jaar bestuurslid  bij Flevo Nijkerk

• Adviescommissie Fonds 

Gehandicaptensport en Nijkerk Sportief en 

Gezond



Knel- en speerpunten van sportverenigingen



+/- 1.500 verenigingen & +/- 100.000 nieuwe vrijwilligers



- Mensen wilden best wel wat doen, maar zijn
nooit gevraagd

- Door te bellen is de band tussen leden en club 
sterker geworden.

Van 0 vrijwilligers naar 35 vrijwilligers

Gymnastiekvereniging Unitas Doesburg



“Iets doen?”

135 benaderd, 133 willen iets doen

TC Petten



“Een vrijwilliger die 1x 
per jaar een kleine taak 
doet, hebben we weinig 

aan.”



• Eenzijdige samenstelling van het 
vrijwilligersbestand

• Jonge vrijwilligers binden is moeilijk

• Te weinig doorstroom

• ‘Consumentisme’ bij leden

• Vrijwilligers zijn overbelast

• Tekort aan (deskundige) vrijwilligers

Problemen met vrijwilligerswerk



Hoe word je vrijwilliger?





Veel gebruikte wervingsinstrumenten

✓Clubblad

✓Website / social media

✓Prikbord in clubgebouw

✓Oproep op prikbord in supermarkt

✓Krantenartikel of advertentie in plaatselijke 
krant

✓Vacaturebank vrijwilligerscentrale

✓Verplichten….

✓Persoonlijke benadering!





Stap 1: Inventariseren huidige vrijwilligers en vacatures



Stap 1: Inventariseren huidige vrijwilligers en vacatures

Huidige vrijwilligers?
- Welke vrijwilligers (mogelijk) overbelast?
- Hoeveel tijd je werkelijk kwijt bent met een taak
- Inzicht of taken opgesplitst moeten worden

- Brengt structuur in je vrijwilligersbestand (jubilaris, 
kwaliteiten/competenties)



Stap 1: Doelgroep bepalen

Bepaal op welke doelgroep binnen je vereniging de 
actie zich zal richten. Bijvoorbeeld alle (volwassen) 
leden of ouders van jeugdleden.



Stap 2 en 3: De PR-campagne

Doelen:

1. Een positief imago rondom vrijwilligerswerk 
creëren, perceptie rond term ‘vrijwilliger’ 
beinvloeden

2. Het aankondigen van de wervingsactie.











Achterban op de hoogte brengen dat ze benaderd worden.



@Nielsvanweert | Meer in Kortere Tijd | Sportservice Nederland

Stap 4: Achterban benaderen 



“Als je iets gedaan wilt krijgen,  

moet je de drukste mensen 

benaderen. Ze hebben het druk, 

maar ze maken wel tijd voor je.”



Scouting BIM Heemstede: 

“Wij benaderden 26 ouders en 
vonden er 24 bereid iets te gaan 
doen voor de vereniging.”





Stap 5 en 6: Nieuwe vrijwilligers een taak geven & beleid



Stap 5/6: Nieuwe vrijwilligers hun taak geven & zorgen dat ze behouden 
blijven 

Binnen 2 weken moeten de geworven vrijwilligers:

- Kennis hebben gemaakt binnen de vereniging/organisatie
- Uitleg hebben gehad over de vacature/taak
- Weten wie de contactpersoon is, indien er vragen zijn
- Afspraken hebben gemaakt over het uitvoeren van de 

taken.







✓Enthousiasme

✓Creativiteit

✓Ureninzet van minimaal 2 dagdelen p.p. (naast de workshops)

✓Deelname van 4 workshops (1,5  a 2 uur per workshop) 

✓Kennis van de eigen vereniging/organisatie

✓Deelname aan de cursus door minimaal 2 enthousiaste vrijwilligers van uw
vereniging/organisatie (bij voorkeur één bestuurslid en/of commissielid).

Wat vragen wij?




