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VRIJWILLIGERS VINDEN & BINDEN
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. Toch ervaren veel 
verenigingen problemen met het aantal vrijwilligers. Ze willen meer 
vrijwilligers werven. Maar hoe? Deze praktische tips helpen daarbij.

1. Ieder lid is een potentieel vrijwilliger 
Maak alle leden samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
in de vereniging. Zo worden ze meer betrokken en pakken ze zaken 
op. Houd met zo veel mogelijk leden een ‘vrijwilligersintake’. Via deze 
intake krijg je meer informatie over talenten, passies en ervaring van 
leden. Daarnaast wordt in de intake aandacht besteed aan wat een 
lid eventueel zou kunnen betekenen voor de vereniging. 

2. Zet talent en passie centraal 
Vaak zijn er vacatures voor vrijwilligerswerk en zoeken we hier ge-
schikte kandidaten voor. Ons advies is om dit om te draaien. Zet de 
talenten en passies van mensen centraal en ga van daaruit op zoek 
naar een geschikte taak of rol voor de vrijwilligers. Dit maakt de kans 
op (blijvend) succes groter.

3. Maak taken klein en overzichtelijk 
Mensen hebben het druk en willen niet gebonden zijn aan tijdroven-
de vrijwilligerstaken. Ze doen liever kleinere en projectmatige taken. 
Maak daarom een overzicht waarin zo veel mogelijk functies worden 
opgesplitst in kleinere taken en werkzaamheden en baken deze  
concreet af. Vele handen maken licht werk. Maak een lijst met alle 
kleine taken en werkzaamheden en laten leden zich hiervoor  
intekenen. Vrijwilligers met structurele taken worden  
hierdoor ontlast.
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4. Werf het hele jaar door 
Ook als je op dat moment niet direct vrijwilligers nodig hebt. Vaak 
besteden we aandacht aan vrijwilligerswerving op het moment dat 
de tijd begint te dringen en we zo snel mogelijk een oplossing  
moeten vinden. Dat levert stress op en druk bij de vrijwilligers. Werf 
continue; beter twee vrijwilligers te veel dan één tekort. 

5. Vraag mensen persoonlijk 
Ondanks alle technologische en digitale ontwikkelingen werkt het 
nog het beste als je mensen persoonlijk benadert en in gesprek gaat 
over hun mogelijke rol als vrijwilliger. 

6. Ben aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers 
Het is belangrijk dat een vereniging aantrekkelijk is voor vrijwilligers, 
dat vrijwilligers bij de vereniging willen horen en dat de vereniging 
zich goed presenteert.

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

mailto:info%40vitaalverenigen.nl?subject=
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VRIJWILLIGERSINTAKE
Onderstaande topiclijst is bedoeld als input voor een vrijwilligersintake 
bij bestaande leden van een vereniging. 

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

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

Passies en talenten
• Welke zijn jouw hobby’s en vrije tijdsbesteding?
• Waar ben je goed in? Wat zijn je talenten?
• Welke kwaliteiten van jou komen voor de vereniging goed van pas?

Vrijwilligerswerk
• Doe je al vrijwilligerswerk bij de vereniging? Zo ja, wat?
• Doe je al vrijwilligerswerk bij andere organisaties/verenigingen?  

Zo ja, wat?
• Waarom wel/geen vrijwilligerswerk?
• Als je vrijwilliger zou zijn, welke taken hebben dan jouw voorkeur? 

Bestuurlijke, organisatie of uitvoerende taken?
• Als je vrijwilliger zou zijn, wat voor taken/verantwoordelijkheden 

 zou je willen? Klein/Groot? Projectmatig/Structureel?


