
VRIJWILLIGERS WERVEN



Werven vraagt tijd 



Waarom een wervingsplan?
Werven is… 

•Structureel 

•Pro-actief 

•Continue aandacht voor PR & imago 

•… eigenlijk ook al selecteren 

Een van onze bestuursleden stopt ermee. Ze doet zoveel, daar 
vinden we nooit een geschikte vervanger voor. 



Vrijwilligersbeleid 
• Waarom zoeken jullie (nog) vrijwilligers?  

• Wat verwachten jullie van vrijwilligers? 

• Wat heb je te bieden? 

• Hoe begeleiden jullie vrijwilligers? 

• Wat verwachten vrijwilligers van ons?



Wervingsplan
1. Doel: voor wat zoek je hoeveel vrijwilligers? 

• welke functies zijn ingevuld? 
• wat hebben we nog nodig en op welke termijn? 
• bestuurstaak versus uitvoerende taak? 

2. Doelgroep: wie zoek je? 
• taak, functie- en competentieprofiel 

3. Boodschap: hoe vertalen we dat in een vacature? 

4. De mediamix: waar vinden we de juiste mensen?  

5. Timing & planning 

6. Evaluatie en bijsturing



Attention Denk vanuit de vrijwilliger  
Spreek aan met de titel

Interest Duidelijke en heldere info  
Concreet

Desire Enthousiasmeer en werf  
Zet je troeven in de kijker

Action Wijs de weg 
Contactpersoon

Vrijwilligersvacatures



De nieuwe vrijwilliger… 
is 16 jaar

Oude vrijwilliger 
• ‘Zuiver altruïsme’ 
• Langdurig engagement 
• Functiegericht

Nieuwe vrijwilliger 
• What’s in it for me? 
• Flexibel engagement 
• Taakgericht 

Spectrum  
• Kort kan lang(er) worden! 



Vrijwilligersvacatures
1. Titel 

2. Profiel 

3. Taken en verwachtingen 

4. Wat bieden we 

5. Call to action 

6. Contactgegevens



Schrijven voor een scherm



1. Persoonlijk contact 
2. Netwerken van je huidige vrijwilligers, collega’s, … 
3. Telefoon, e-mail 
4. Website, nieuwsbrieven 
5. Vacaturebanken zoals vrijwilligerswerk.be 
6. Sociale media  
7. Print, affiches, folders, lokale bladen 
8. Vrijwilligersbeurzen 
9. Gemeentebladen, lokale pers, … 
10.Oproep via andere organisaties 
11.Platte e-mails ipv nieuwsbrieven

Mediamix

http://vrijwilligerswerk.be




• Het hele jaar door versus last-minute 

• Wie doet wat? 

• Reactietijd tijdens werving

Planning



Digital marketing funnel

• werven 

• vrijwilligers houden 
• vrijwilligers als ambassadeurs 

Budget



• Wat gaat goed? 
• Wat kan beter? 

• Vergeet niet: werven is een startpunt  
• Zorg voor: 

• goede kennismaking en onthaal 
• degelijke begeleiding 
• waardering en motiveren 
• evaluatie & bijsturing 
• bedanking bij afscheid

Evaluatie en bijsturing



Meer weten? 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/routeplanners/


