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Als je het mij vraagt,
wil ik best wat doen ...
Tips voor het werven van vrijwilligers
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VRIJWILLIGERS
ZIJN OVERAL!
We worstelen er allemaal mee: hoe krijgen we een gestructureerde
aanpak zodat voldoende vrijwilligers enthousiast en met enige
regelmaat belangrijke taken voor de vereniging willen uitvoeren?
En hoe zorgen we ervoor dat we de juiste persoon op de juiste plek
krijgen en houden? Sportsupport wil daarbij graag een handje helpen.
Om te beginnen met enkele praktische tips.
Veel sportbestuurders plaatsen week in
week uit noodkreten op websites,
krantjes of posters: “Jeugdleiders gezocht”.
“Als er niet snel vrijwilligers komen, gaat
de keuken dicht.” Of: “Scheidsrechters
gezocht!” Meestal is de reactie op
een dergelijke oproep nihil. Hoe komt
dat toch? Net als de samenleving,
verandert ook de vrijwilliger.
De mannen en vrouwen die dag en
nacht op de vereniging te vinden
waren zijn aan het verdwijnen. Veel
mensen willen ‘best wat doen’,
maar meestal niet jaar in jaar uit.
En liefst niet steeds hetzelfde werk.
De vrijwilliger van tegenwoordig heeft
zo zijn eigen pakket met wensen en eisen,
met om te beginnen vaak de mogelijkheid
om een taak flexibel in te vullen. Het leven
is tenslotte al druk genoeg. Toch deed in
2010 41% van de bevolking wel eens
onbetaald werk voor een maatschappelijke
organisatie. Vrijwilligers zijn er dus
voldoende en veel ervan zijn bereid om
zich flink in te zetten (in 2010 gemiddeld
19 uur per maand!). Maar je moet het ze
wel vragen!

Vrijwilligerswerk: goed voor je
netwerk!
Voor vrijwilligers is veel te halen. Want
behalve dat het gewoon leuk is, leer je
er vaak ook iets van. En kom je een hele
hoop nieuwe mensen tegen. Altijd handig
voor je netwerk, het staat goed op je cv
en kan misschien net dat opstapje vormen
naar een bepaalde baan. En vergeet het
groepseffect niet: veel mensen willen
graag deel uitmaken van een groep die
nuttig en interessant werk doet.

Redenen waarom mensen
vrijwilligerswerk doen:
93% het is nuttig.
88%	ik heb er veel plezier in.
83%	leuk contact met collegavrijwilligers.
74%	het wordt gewaardeerd.
73%	het verbreedt mijn
levenservaring.
70%	doen waar ik goed in ben.
57% ik ben gevraagd!
52%	dit werk is een uitdaging.
23% ik zie resultaten.

Tips voor
de werving
Vrijwilligers werven is een continu
proces. Er is een groot natuurlijk verloop.
Wees dus altijd alert op mogelijkheden en ga
niet pas actief werven als de nood (te) hoog is.

Ken je leden. Weet wat voor werk ze doen,
kunnen en willen. En benader ze dan met
een concrete vraag, bij voorkeur gericht op
hun interesses, capaciteiten en vaardigheden.

Denk na over wie de potentiële vrijwilliger moet benaderen en begeleiden.
Zonder persoonlijke ‘klik’ is er minder kans op
succes. Zet ervaren mensen in en zorg iedere
keer voor een goede match.

Vrijwilligerswerk doen mensen ook uit eigen
belang. Het vrijwilligerswerk levert een bijdrage bij hun ambitie voor de toekomst. Door
de begeleiding en de verworven competenties
functioneren zij beter in een nieuwe baan.
Maak gebruik van dat belang en speel erop in.

Zoek hulp van buiten de vereniging.
Veel organisaties bieden medewerkers de
kans om zich vrijwillig in te zetten voor een
maatschappelijk verantwoord doel.
Bel organisaties in de buurt en vraag naar
hun MBO (Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen) beleid. Of zoek de samenwerking met opleidingen: veel studenten verrichten als deel van hun opleiding een stage.

Regel vrijwilligerswerk in de aanmeldingsprocedure. Steeds meer
verenigingen vragen hun leden bij aanmelding
om vrijwilligerswerk te doen. Iedereen die
zich inschrijft, gaat ermee akkoord zich ieder
seizoen in te zetten voor de vereniging.
Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent.
Vaak voeren tot een bepaalde leeftijd de
ouders de werkzaamheden uit, daarna gaan
de (jeugd)leden zelf aan de slag.

Zorg bij iedere klus voor een wervende
taak- en functieomschrijving. Iedereen
weet dan waar hij aan toe is.

Sommige vrijwilligers in spé hebben maar
beperkt tijd. Kleine taken vallen ook onder
vrijwilligerswerk. Baken je klus dus af:
bedenk hoeveel tijd iets kost en geef dat
eerlijk aan. Dan kan een vrijwilliger zich
daarop richten.

Geef handvatten: bied leden op kosten
van de club bijvoorbeeld een scheidsrechterscursus aan. Dan kunnen ze als het nodig is
een wedstrijd fluiten.

Begeleid en geef waardering: ontvang
je vrijwilligers netjes, geef duidelijke instructie,
begeleid de eerste paar keer zo nodig, 		
vraag geregeld hoe het gaat en bespreek
na afloop het verloop. De meeste vrijwilligers
verwachten geen beloning, maar persoonlijke
aandacht, waardering en een welgemeend
schouderklopje doet iedereen goed.

In Den Haag noemen we vrijwilligers ‘Haagse
Helden’. Op www.haagsehelden.nl, het
platform voor vrijwilligerswerk, kunnen ook
sportverenigingen interessante informatie
vinden over o.a. het werven van vrijwilligers.

SportSupport kan je helpen
Onder meer met:
1. Training voor het werven en behouden van vrijwilligers.
2. Het documentenoverzicht van Sportsupport/verenigingsondersteuning.
3. Functie inhoudelijke training.
4. Vrijwilligersverzekering via PEP.
5. Advies geven en contacten leggen.
6. Taak- en functieomschrijvingen.
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