
Vlaamse Organisatie voor
Internationale Volkssporten

VZW

MEER INFORMATIE?

Deze tool is gemaakt in navolging van het beleids-
plan 2017-2018 van de Vlaamse organisatie voor  
Internationale Volkssporten (VIV) ter ondersteu-
ning van de clubwerking van haar leden, nl. Bowling  
Vlaanderen, de Petanque Federatie Vlaanderen en de 
Vlaamse SnookerFederatie.

Indien de club vragen heeft omtrent de inhoud van 
deze folder of de toepassing ervan, dan kan zij altijd 
contact opnemen met haar federatie of met het VIV via  
 > info@viv-sport.be
 > secretariaat@pfv.be
 > secretary@bowling.be 
 > info@vsf-snooker.be

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

AANTREKKEN VAN
NIEUWE EN JONGERE

VRIJWILLIGERS
HOE VERGROTEN WE DE KANS OP SUCCES?

TOOL 3

VRIJWILLIGERS LATEN TERUGKOMEN

> Mensen aanspreken op taakniveau
> De regel van 3:
	 •	mensen	laten	kiezen	wat	ze	graag	doen
	 •	zorgen	dat	ze	vrijwilligerswerk	kunnen	verrichten	
    in een aangename context
	 •	hen	persoonlijk	waarderen	voor	wat	ze	doen

Doe mensen zin krijgen in meer. 

Taakloyaliteit

Organisatie
loyaliteit

www.vrijwilligerswerkwerkt.be



INLEIDING

Als vereniging is het niet altijd eenvoudig om vrijwilligers aan 
te trekken. Vrijwilligers van vandaag vertrekken sterker vanuit 
hun noden en gaan van daaruit op zoek naar een zinvolle vrije-
tijdsbesteding. Hoe maken we van rekruteren een permanent 
en laagdrempelig gebeuren dat aansluit op de noden van de 
burger van vandaag? Wat zijn concrete handvaten die we in 
de dagdagelijkse realiteit kunnen gebruiken om te zorgen dat 
we vrijwilligers makkelijker kunnen aantrekken? 

 AANTREKKINGSKRACHT 
 VOOR VRIJWILIGGERS

Beeld: Betrokkenheidscirkels ontworpen door www.vrijwilligerswerk.be

Vrijwilligers engageren zich graag. Met bovenstaande 
tool van de betrokkenheidscirkels worden organisaties 
ondersteund bij het aantrekken en rekruteren van meer  
vrijwilligers.

Hieronder 8 tips hoe je de betrokkenheidscirkels kan  
toepassen in jouw organisatie:

1. Vraag nieuwe mensen niet meer vaste vrijwilliger te wor-
den, vraag mensen eenmalig een taak op te nemen voor 
jouw organisatie.

2. Waardeer niet enkel de vaste engagementen, waardeer 
even hard de eerste éénmalige bijdrage. 

3. Zorg ervoor dat occasionele medewerkers bij vertrek 
meer zin hebben om terug te komen dan wanneer ze 
aankwamen. 

4. Laat startende vrijwilligers doen wat ze zelf kiezen.
5. Laat hen kennis maken met een aangename en positieve 

omgeving.
6. Waardeer hen persoonlijk voor ze vertrekken.
7. Zoek niet enkel handen, luister ook naar de ideeën en de 

noden van occasionele evenement- of taakvrijwilligers.
8. Wees trots op je organisatie en op alle mensen die ze 

mee ondersteunen, hoe minimaal ook.

MARKT VAN VRAAG EN AANBOD

1 100 000 aantal vrijwilligers in Vlaanderen die gemiddeld 4 
uur per week aan vrijwilligerswerk doen, dit komt op 4 400 
000 werkuren. Er is echter enorm veel vraag naar vrijwilligers. 
Er zijn namelijk 93 000 organisatie waarbij men aan vrijwil-
ligerswerk kan doen. 
Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat er heel wat poten-
tieel is binnen Vlaanderen. Het is de kunst om als organisatie 
de vrijwilligers te bereiken. 

BETROKKEN VRIJWILLIGERS
ALS BASIS VAN ENGAGEMENT

1 Geef je organisatie een gezicht!
 Zorg er voor dat potentiële vrijwilligers jouw 

 organisatie kennen. 

2 Hoe breng je jouw product aan de man? 
 Breng jouw product op een aantrekkelijke 

 manier naar de vrijwilliger. 

3 Bouw een goede band op met 
 jouw vrijwilligers.
 Als organisatie/ verkoper is het belangrijk dat je 

 een band opbouwt met de vrijwilliger. Zo komt 

 een langdurige relatie tot stand. 

ETALAGE
PRODUCT

VERKOPER

Markt van vraag en aanbod

De types vrijwilligers Rekruteren

De evenement vrijwilliger

De taak vrijwilliger

De multi-vrijwilliger

De trekker

De bestuurder

Deze kan je aanspreken voor 
een specifiek initiatief.

Deze kan op jaarbasis af en 
toe aangesproken worden 
om specifieke taken op 
te nemen.

Deze wordt geregeld  aan-
gesproken om diverse taken 
binnen de vereniging op 
te nemen.

Deze denkt mee na over 
de uitvoering van de 
invulling van de taken 
binnen de vereniging.

Deze voelt zich mee 
verantwoordelijk voor 
de vereniging. 

Evenement

Taak

Multi

Trekker

Bestuur


