
Workshop vrijwilligers – 15 april 2021
Fijn dat je er bent! We starten om 19:30

Avond voorzitter: Gersom Smit – back2basics
www.back2basics.nl

Lisette de Koning
Vrijwilligersmakelaar bij:
www.indebuurt033.nl

Eva Stam 
Verenigingsadviseur bij:
www.sro.nl/buurtsportcoach

https://www.back2basics.nl/
https://www.indebuurt033.nl/
https://sro.nl/buurtsportcoach/


Programma

Kennismaking

Inhoudelijke tips voor meer vrijwilligers

Waar willen jullie mee aan de slag?

Mogelijkheden voor ondersteuning



Intro: verschillende drijfveren

Wat is de houding van jullie doelgroep?

Sluit jullie benadering daar bij aan?



6 inhoudelijke inzichten 
Binding nieuwe leden / bezoekers / deelnemers

Aantrekkelijke uitstraling

Persoonlijke match

Afbakenen van rollen

Goede begeleiding

Een toegankelijke harde kern



Kartrekkers

Flex-vrijwilligers

Betrokkenen

Afnemers

Doelgroep

Binding nieuwe leden / bezoekers / 
deelnemers

Vrijwilliger wordt je stap voor stap: 
zorg éérst voor sociale binding!



Aantrekkelijke uitstraling

Spreek de intrinsieke motivatie aan

De juiste toon: vrijwilligerswerk = leuk / leerzaam / waardevol

Geen taken maar doelen: “meer groen en gezelligheid in Soesterkwartier!”

Kies een aansprekende ‘titel’ die past bij de doelgroep
(Commissie? Voorzitter? Vacature?)



Persoonlijke match: wat past mij?

Niet de taak maar de persoon centraal

Wat vindt iemand leuk? Waar krijgt iemand energie van?

We zoeken samen iets daar daarbij past!



Afbakenen van rollen: 
waar begin ik aan?

Biedt keuze in tijdsbesteding

Geef zicht op een eindtijd

Duo-taken

Concrete doelen / resultaten



Goede begeleiding

Persoonlijk ontvangst en goed inwerken

Voldoende en goeie faciliteiten

Coaching en ondersteuning

Waardering op inhoud/resultaten



Een toegankelijke harde kern

‘Door-selecteren’: ruimte maken voor doorstroom

Open staan voor nieuwe ideeën

Gezelligheid niet door laten slaan in een ‘kliek’



Waar zit jullie winst?

Waar wil jij mee aan de slag binnen jouw organisatie?

Wat kan je hierbij zelf ondernemen?

Welke hulp heb je hierbij nodig?



Ondersteuning nodig?

Mogelijkheden:

1 op 1 traject met begeleider

Gezamenlijk aan de slag met andere organisaties

Lisette de Koning
Vrijwilligersmakelaar bij:
www.indebuurt033.nl

Eva Stam 
Verenigingsadviseur bij:  
www.sro.nl/buurtsportcoach

https://www.indebuurt033.nl/
https://sro.nl/buurtsportcoach/


De kracht van externe ondersteuning

Zélf aan de bak, maar externe ondersteuning kan je helpen!

Uit de waan van de dag stappen

De blik naar voren en naar buiten 

Bewustwording van eigen krachten

Reflectie op jullie eigen rol

Focus aanbrengen in ambitie

Voortgang, een stok achter de deur

Ideeën van andere verenigingen



Hoe vraag je ondersteuning aan?

Stel een aanvraag op en behandel daarin:

1. Wat typeert jouw organisatie?

2. Met welke actie voor meer vrijwilligers wil jij aan de slag?

3. Welke hulp heb je daar bij nodig? Wat heb je zelf al ondernomen?

Kies je eigen format en invulling

Deadline: zondag 16 mei

SRO: sportvereniging@sro.nl

IDB033: va@indebuurt033.nl

mailto:sportvereniging@sro.nl
mailto:va@indebuurt033.nl

