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VRIJWILLIGERS BEHOUDEN
Nederland is een verenigingsland. Veel mensen zijn lid van een sport-
vereniging. De verenigingen worden over het algemeen gerund door 
vrijwilligers. Ongeveer 10% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is 
maandelijks of vaker actief al vrijwilliger in de sport. Het behouden en 
binden van deze vrijwilligers is enorm belangrijk voor een vereniging. 
Hoe kun je dit als vereniging doen? Volg deze praktische tips.

1. Waardeer je vrijwilligers 
Het lijkt vanzelfsprekend, maar iedereen en dus ook de vrijwilliger 
wordt graag gewaardeerd. Waardering hoeft geen geld te kosten. Als 
het maar persoonlijk en gemeend is. 

2. Ben er voor je vrijwilligers 
Is er een contactpersoon voor de vrijwilligers in de vereniging? Als dit 
niet het geval is, raden wij aan om een vrijwilligerscoördinator aan te 
stellen. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en 
helpt ze bij vragen of problemen. Een centraal aanspreekpunt voor 
vrijwilligers is zowel voor bestuur als vrijwilligers handig en duidelijk. 
Geef als bestuur de coördinator de ruimte om dingen op te pakken 
en luister naar alle problemen en adviezen. 

3. Luister en betrek je vrijwilligers 
Vrijwilligers willen gezien en gehoord worden. Ga daarom met hen 
in gesprek. Dit kan op verschillende manieren. Houd jaarlijks een 
persoonlijk gesprek (bijv. door de vrijwilligerscoördinator). Maak hier 
een verslag van en koppel terug aan de vrijwilliger wat er met de 
actiepunten is gebeurd. Ook is het mogelijk een ‘vrijwilliger- 
stevredenheidsonderzoek’ uit te voeren.  
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Wat vaak vergeten wordt, maar misschien wel het belangrijkste is, is 
om met stoppende vrijwilligers in gesprek te gaan. Dit wordt een  
‘exitgesprek’ genoemd. Enorm waardevol om van te leren en om an-
dere vrijwilligers beter te kunnen binden en behouden. Wat zijn de 
ervaringen van de stoppende vrijwilliger? Waarom stopt de  
vrijwilliger? Wat kunnen we verbeteren? Allemaal relevante vragen. 

4. Geef je vrijwilligers de ruimte 
Mensen willen autonomie en keuzevrijheid. Iedere vrijwilliger heeft 
eigen ideeën om bepaalde zaken anders of beter te doen. Geef  
vrijwilligers de ruimte om te experimenteren en ideeën te ontplooi-
en. Mensen voeren liever eigen ideeën uit dan ideeën van een ander. 
Laat je als bestuur verrassen door de creativiteit en betrokkenheid 
van anderen. Ruimte bieden betekent ook op tijd met vrijwilligers in 
gesprek gaan over hun huidige functie. Misschien hebben ze andere 
interessegebieden of ambities. 

5. Laat je vrijwilligers zich ontwikkelen 
Vrijwilligers doen hun werkzaamheden met plezier en proberen dit 
zo goed mogelijk te doen. Daarvoor kan het nodig zijn dat ze op  
onderdelen geschoold of geïnspireerd willen worden. Daardoor 
wordt de binding met de vrijwilliger versterkt.

De opzet voor een tevredenheidsonderzoek vind je op de volgende 
pagina. We zijn benieuwd naar het resultaat van jullie aanpak! Heb je 
hier nog vragen over? Laat het ons weten via info@vitaalverenigen.nl.

mailto:info%40vitaalverenigen.nl?subject=
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VRIJWILLIGERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Onderstaande topiclijst is bedoeld als input voor een vrijwilligers-
tevredenheidsonderzoek bij bestaande vrijwilligers van een vereniging. 
Dit kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden uitgevoerd.

Algemeen
• Naam
• Leeftijd
• Opleiding
• Werk(ervaring)

Vereniging
• Hoe lang lid? 
• Waarom lid?
• Waarom is deze vereniging bijzonder voor jou? 

Vrijwilligerswerk

Huidig
• Hoe lang vrijwilligerswerk?
• Waarom vrijwilligerswerk?
• Wat zoek je als vrijwilligerswerk? Wat moet het opleveren?
• Huidige functie/taken/werkzaamheden?
• Resultaat van inzet?
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Toekomst
• Voldoet huidige functie/taken/werkzaamheden?
• Wensen/behoeften andere/nieuwe functie/taken/werkzaamheden?
• Waar kan vereniging jou bij helpen?
• Wat heb je nodig (scholing/ondersteuning/etc.)?

Tevredenheid
• Functie
• Beleid vereniging
• Organisatie
• Samenwerking
• Communicatie 
• Waardering


