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TOOLBOX
VRIJWILLIGERS

WERVEN MET FACEBOOK 
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Over deze toolbox
Als vrijwilligersorganisatie heb je nooit genoeg vrijwilligers. Tegelijk beschikken we vandaag de dag over 
nieuwe kanalen om onze verhalen te vertellen en vrijwilligers te werven, zoals Facebook.  Als Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk helpen we je hierbij graag een handje met deze digitale toolbox. Met de tips 
en voorbeelden kan je nadenken over de mogelijkheden en snel aan de slag. We proberen alles zo beknopt 
mogelijk mee te geven, zodat je meteen kan uitproberen. Enige voorkennis van Facebook is wel wenselijk. 

Wil je weten hoe je onder meer vrijwilligerswerk op je website promoot of een wervingsplan opstelt? 
Bekijk dan zeker ook onze andere toolboxen. 

Inspireer anderen
Probeerde je een en ander uit en was dit een succes? Stuur je case naar vrijwilligerwerk@vsvw.be en 
we nemen dit eventueel op in de volgende editie van deze toolbox. Want anderen kunnen zeker van jouw 
successen leren. Dat je in de kijker komt te staan, is natuurlijk mooi meegenomen!

Inhoudstafel
1. Waarom zou je?
2. Eerst een plan, dan de vacature
3. Verzorg je Facebookpagina
4. Sharing is caring
5. Beeld, beeld, beeld!
6. Experimenteer
7. Werven is meer dan vacatures
8. Adverteren?
9. Werven is meer dan facebook
10. Tot slot

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicatie/digitale-publicaties/toolbox/
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1. Waarom zou je?
Meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Binnen een gezond vrijwilligersbeleid voorzie je acties rond werving, 
om het natuurlijk verloop binnen je organisatie op te vangen en om eventueel nieuwe projecten op te 
starten. Vrijwilligers werven kost tijd, en liefst niet teveel geld. 

Maar waarom facebook? Laat de kracht van vrijwilligerswerk nu net in de verhalen en verbindende kracht 
liggen. En dat gegeven... past perfect bij het karakter van sociale media zoals Facebook. In België heeft 
Facebook inmiddels meer dan 7 miljoen gebruikers, dus je kan daar als vrijwilligersorganisatie perfect je 
voordeel mee doen.  Heel wat functies zijn gratis.

De echte vraag is dus: waarom zou je niet? Werk je wervingsplan uit en schakel gericht sociale media als 
Facebook in. Probeer uit wat werkt voor jouw publiek en wat niet.
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2. Eerst een plan, dan de vacature
Voor je start met werven, moet je altijd eerst 
nadenken voor welke taken je welke vrijwilligers 
gaat zoeken. Dit maakt integraal deel uit van je 
vrijwilligersbeleid. 

Elementen van het wervingsplan?
 1. Doelen
 2. Doelgroepen
 3. De boodschap
 4. Mediamix
 5. Planning
 6. Budget
 7. Evaluatie en bijsturing

In de Toolbox ‘Vrijwilligers werven’ ontdek je meer over het wervingsplan. 

Maak een uitgebreide vacature en zet deze op je eigen website en op www.vrijwilligerswerk.be. Op 
Facebook zelf ga je doorgaans beknopter te werk, maar je kan wel vlot de links naar de vacatures op je 
website delen. Zorg dat je duidelijk omschrijft wie je zoekt, voor wanneer, wat de taken zijn, wat je hen te 
bieden hebt en hoe ze kunnen reageren. 

Check zeker eens onze 10 tips voor vette vacatures.

“Werven maakt 
integraal deel uit van je 

vrijwilligersbeleid.”

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-vrijwilligers-werven/
https://vrijwilligerswerk.be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/10-tips-vette-vacatures/
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3. Verzorg je Facebookpagina
Gebruik een Facebookpagina om te spreken namens 
je vereniging, organisatie of dienst. Zet er uitleg bij 
over wat jullie doen, en vergeet de vrijwilligers niet 
te vermelden. 

Je profielfoto is je logo, en je omslagfoto verzorg je 
ook met een tof beeld. 

Vergeet je website niet te vermelden. Heb je die niet, gebruik dan gerust je organisatiefiche op 
vrijwilligerswerk.be (vul die ook netjes aan - het is gratis!). 

Plaats geregeld een relevant berichtje op je pagina. Zo blijft je pagina zichtbaar bij je volgers. Als mensen 
reageren op je bericht, ga dan de interactie aan. Bedank mensen als ze je berichtjes delen. 

Zorg dat je vlot kan reageren op chatberichten via Messenger. 

Nog geen ervaring? Volg wat andere pagina’s om te kijken hoe zij het aanpakken, of volg een basiscursus 
Facebook voor je organisatie. 

“Zorg dat je vlot 
kan reageren op 
chatberichten.”

https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav
https://vrijwilligerswerk.be/organisaties-van-a-tot-z
https://www.facebook.com/business/messenger/get-started
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Dienst Samenlevingsopbouw Mol verspreidt regelmatige Molse vrijwilligersvacatures en toont hoe je dat doet.

https://www.facebook.com/dienstsamenlevingsopbouw.mol/
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Een oproep om vrijwilligers kan ook heel simpel en informeel zijn, bewijst Aap vzw.

https://www.facebook.com/AAPvzw/
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4. Sharing is caring

Deel de vacatures die je opgesteld hebt op je 
Facebookpagina, door de link van de vacature op 
je muur van je facebookpagina te plakken. Hou de 
begeleidende tekst kort en wervend. De hele uitleg 
vinden geïnteresseerden wel terug in je vacature. 
Zorg voor een tof begeleidend beeld. Foto’s met 
mensen werken altijd goed. 

Post niet al je vacatures ineens, met een vage beschrijving als ‘wij zoeken vrijwilligers’. Nee, verweef de 
concrete vacatures elk apart tussen je andere berichten en post ze gedoseerd maar regelmatig.
Herhaal na verloop van tijd ook gerust een keer. Niet iedereen krijgt al je berichten te zien, dus de kans is 
groot dat mensen je post niet eens gezien hebben de eerste keer.

Zorg dat je de chatfunctie van je pagina (Messenger) opvolgt. Je kan ook een automatisch bericht instellen 
als je even afwezig bent. Laat dan weten wanneer je kan reageren.

Delen mensen de vacature? Ga dat gedeeld bericht dan leuk vinden en zet er eventueel een bedankje bij. 
Reageren mensen op je bericht? Geef hen snel een antwoord. Mensen die een bericht op je pagina liken, 
kan je trouwens uitnodigen om de pagina zelf ook te liken. Klik op de likes bij het bericht en verstuur 
uitnodigingen naar de mensen in het lijstje dat zich openvouwt.

Roep op om te reageren en te delen, en doe dat ook zelf met je persoonlijk profiel. Maak ambassadeurs van 
je huidige vrijwilligers. Vraag hen, je collega’s en je vrienden om de vacature mee te delen.

“Post niet al je 
vacatures  
ineens.”

https://www.facebook.com/business/messenger/get-started
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AZ Groeninge werkt geregeld met ambassadeurs op Facebook en zet echte mensen in de kijker.

https://www.facebook.com/azgroeningekortrijk/
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5. Beeld, beeld, beeld!

Voeg zeker een geschikte foto, afbeelding of filmpje toe, want beelden wérken op sociale media. Ga 
persoonlijk en creatief uit de bol:

 • Gebruik foto’s van echte vrijwilligers in actie (vraag wel even voor toestemming) en tag hen  
  eventueel in de foto.
 • Maak een toffe visual met canva.com.
 • Met giphy.com kan je grappige bewegende foto’s maken, bijvoorbeeld iemand met een  
  bordje ‘Ben jij onze nieuwe held?’, of iemand die grijzend in de camera wijst met de tekst  
  ‘We want you’.
 • Gebruik de effecten van de camera op je smartphone.
 • Laat een vlotte collega een kort filmpje maken met een oproep om te helpen.
 • Laat een vrijwilliger in een minuutje film vertellen waarom het bij jullie zo fijn vrijwilligen is.
 • Gebruik Cheat Sheets om de juiste formaten aan je afbeeldingen te geven
 • …

Volg andere Facebookpagina’s, laat je inspireren en kijk en leer. Geen inspiratie? Deel een van onze quotes 
over vrijwilligerswerk. 

https://www.canva.com/
https://giphy.com/
https://www.facebook.com/CheatSheetSizesDimensions/
https://www.facebook.com/pg/vrijwilligerswerk/photos/?tab=album&album_id=1650199391716100
https://www.facebook.com/pg/vrijwilligerswerk/photos/?tab=album&album_id=1650199391716100
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VSV begeleidt de vrijwilligersvacatures altijd met foto’s van vrijwilligers, volop in actie.

https://www.facebook.com/vsvvrijwilligers/
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De foto’s van Refu Interim staan bol van de energie en enthousiasmeren.

https://www.facebook.com/refuinterim/
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Socius zocht een (betaalde) medewerker en liet collega Jozefien aan het woord in een filmpje.

https://www.facebook.com/sociaalcultureel/
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6. Experimenteer

Ontdek wat werkt voor jouw doelgroep en volgers. Houden ze van humor en gekkigheid? Of knappen ze af 
op #hashtags en teveel emoji’s :D? Experimenteer en bekijk wat werkt. Daar ga je mee verder.

De vacatures van Facebook zelf proberen?

Wist je dat je sinds enige tijd met een Facebookpagina ook vacatures kan publiceren, zelfs voor vrijwilligers? 
Kies bij ‘bericht maken’ voor ‘vacatures’. Zorg dat het ook in de titel duidelijk is dat het om vrijwilligerswerk 
gaat en kies bij ‘Type baan’ voor ‘Vrijwilliger’. In Vlaanderen ga je dan wel pionieren, maar het voordeel is 
meteen ook dat je amper concurrentie hebt en het is gratis. Deel de vacatures uiteraard ook geregeld op 
je pagina. 

Facebook zet je zelf op weg. 

Werken via Facebookevents?

Je kan ook eens proberen of een oproep voor vrijwilligers via een Facebookevenement lukt. Calculeer in 
dat mensen wel graag klikken, maar zich echt engageren vraagt toch net iets meer inspanning. Gebruik 
dit dan ook vooral in groepen waar al een grote betrokkenheid aanwezig is. Besloten facebookgroepen kan 
je aanmaken om op een toffe manier te communiceren met je vrijwilligers en hen als ambassadeurs in te 
schakelen.

Kan je er allemaal niet goed aan uit? Mediaraven ontwikkelde dit handige overzichtje voor de verschillende 
opties op facebook.

https://www.facebook.com/business/pages/post-job
https://www.facebook.com/help/210413455658361
https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?helpref=hc_fnav
https://www.mediahelpdesk.be/vraag/facebookprofiel-groep-of-pagina-4-overzicht
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vtb Kultuur Brussel durft wel een vacature van Facebook aan.

https://www.facebook.com/vtbkultuurinBrussel/
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Tele-Onthaal organiseert geregeld infosessies om vrijwilligers aan te trekken, en deze verschijnen ook op 
Facebook.

https://www.facebook.com/TeleOnthaal/
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Vrijwilligen-bij-pagina?

Zoek je heel veel vrijwilligers? Of heb je heel erg veel ander nieuws waarbij dat over vrijwilligerswerk ver-
zuipt? Dan zou je kunnen experimenteren met een ‘Vrijwilligen-bij-pagina’. 

Dit is dan een facebookpagina die naast je gewone pagina bestaat, maar zich uitsluitend richt op het 
bekendmaken van vrijwilligersvacatures en nieuws over de vrijwilligerswerking. De gewone pagina en 
de ‘Vrijwilligen-bij-pagina’ kunnen af en toe elkaars berichten delen. Vrijwilligerswerk moet ook in een 
positief daglicht staan op de gewone pagina. 

Het voordeel is wel dat je mensen niet voortdurend bestookt met nieuwe vacatures. Dit concept wordt bij 
grote organisaties wel eens toegepast, voor kleinere organisaties is het zeker niet nodig. 

Bekijk af en toe je paginastatistieken, die kunnen helpen om bij te sturen. Zo leer je wat goede momenten 
zijn om berichten te posten (je kan ze inplannen) en welke berichten goed werken en welke niet. 

https://www.facebook.com/business/help/144825579583746


18

Vrijwilligers bij Raamwerk krijgen hun eigen pagina, waar alles over het vrijwilligerswerk te zien is.

https://www.facebook.com/vrijwilligersraamwerk/
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7. Werven is meer dan vacatures
Een belangrijke reden waarom sommige organisaties vlot vrijwilligers aantrekken en andere weer niet, is 
hoe de organisatie bekend staat bij het publiek. Hoe bekend zijn jullie? Hoe sympathiek zijn jullie? Laat dus 
eerst en vooral zien hoe goed jullie zijn, anders zal werven nooit lekker lopen.

Post niet alleen vacatures, maar ook:
 • Foto’s van vrijwilligers in actie
 • Een bedankje met de Week van de Vrijwilliger en de Internationale Dag van de Vrijwilliger
 • Bedank vrijwilligers geregeld
 • Verhalen van vrijwilligers
 • Heet nieuwe vrijwilligers welkom met hun foto op Facebook (opnieuw: denk aan de  
  toestemming)
 • …

Allemaal tussen je andere nieuws door! 

Zet ook in op het betrekken van je volgers: vraag naar hun mening, geef informatie, nodig hen uit met een 
poll, … Deel berichten van anderen. Zo bereik je meer mensen, en zij delen al wel eens iets van jou in ruil. 
Niemand zei dat werven via sociale media licht werk was ;). 

Al gedacht aan een vacature voor een vrijwilliger die je helpt met Facebook?

https://www.vrijwilligersweek.be/
https://www.internationaledagvrijwilligerswerk.be
http://www.vrijwilligerswerk.be
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Een getuigenis van een vrijwilligerster op de facebookpagina van Vrijwilligers in actie.

https://www.facebook.com/vrijwilligersinactie/
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De Witte Mol zet geregeld de vrijwilligers in de werking in de kijker.

https://www.facebook.com/dewittemol/
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Opendoek voorziet tijdens de Week van de Vrijwilliger downloadbare Facebookbanners met vrijwilligers in actie 
voor de afdelingen.

https://www.opendoek.be/vrijwilligersweek/facebook-banners
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8. Adverteren?
Als je wat budget hebt, kan je overwegen om een vacature te promoten met Facebook advertenties. Bepaal 
dan heel goed wie de oproep moet zien: de locatie is zeker belangrijk, want mensen vrijwilligen vooral dicht 
bij huis. En wil je vooral mensen bereiken die je pagina nu nog niet volgen, of wil je eerder de enthousiaste 
kern overhalen? 

Tegelijk moet je goed doseren. Mensen kunnen advertenties als storend ervaren, en zeker als je mensen 
oproept om gratis te werken kan adverteren verkeerd overkomen. Hou rekening met de gevoeligheden.

9. Werven is meer dan facebook
Zorg dat vrijwilligerswerk zichtbaar is in al je communicatie. Staat het op je website? Met onze tools.
vrijwilligerswerk.be is het trouwens erg eenvoudig om je vacatures en informatie over vrijwilligerswerk 
op je website te plaatsen en actueel te houden.

Schrijf je over vrijwilligerswerk in je organisatie in je nieuwsbrieven? Heb je nog andere sociale 
mediakanalen? Kortom: zorg dat je organisatie vrijwilligerswerk uitstraalt.

Tot slot. Heb je écht een heel toffe vacature op www.vrijwilligerswerk.be? Vraag dan of wij ‘m mee delen 
via onze Facebookpagina*!

*we vragen wel dat de vacature dan ook op www.vrijwilligerswerk.be gepubliceerd wordt ;)

https://www.facebook.com/business/ads
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-vrijwilligerswerk-op-website/
https://tools.vrijwilligerswerk.be/
https://tools.vrijwilligerswerk.be/
https://www.facebook.com/vrijwilligerswerk/
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10. Tot slot
Deze toolbox was niet mogelijk zonder die vele organisaties die nu al degelijk en zichtbaar inzetten op het 
werven van vrijwilligers. Ga jij aan de slag met deze toolbox, dan horen we dat uiteraard graag. We delen 
met plezier je inspirerende voorbeelden. Mail jouw ideeën naar vrijwilligerswerk@vsvw.be.

Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel niet om ons te contacteren!

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
03 218 59 01 • info@vsvw.be
www.vlaanderenvrijwilligt.be • www.vrijwilligerswerk.be 
www.vrijwilligersweek.be • www.internationaledagvrijwilligerswerk.be
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