
 

 

 

H1 Opstellen Visie en Doelen Vrijwilligersbeleid  
  
Samen denken 

1. Beleidsontwikkeling is een taak en verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar dit betekent 
niet dat zij (of één van hen) dit beleid alleen moet ‘bedenken’. Hiervoor is betrokkenheid van veel 
leden en vrijwilligers nodig om een breed draagvlak binnen de vereniging te creëren.  Daarom is het 
verstandig om een vrijwilligerscommissie aan te stellen.  

 
2. Gebruik bij het opstellen van jullie vrijwilligersplan, altijd het beleidsplan van de vereniging. 

De hierin beschreven visie helpt jullie een eind op weg en geldt als basis. Zo wordt het geen op 
zichzelf staand plan, maar sluiten de doelstellingen aan bij de doelstellingen van de vereniging, de 
visie op de sport, de verenigingscultuur en de wensen en verwachtingen van de vrijwilligers.  
Tip: Kijk voor meer informatie voor het beleidsplan bij het thema ‘Besturen’ op knsb.nl  

 
 
 
Hoe ziet in jullie ogen de ideale vrijwilligerscommissie eruit?   

De ideale werkgroep is niet te groot, want het moet werkbaar blijven (maximaal 6 personen). Kies voor 
een gemêleerde samenstelling c.q. een goede doorsnee van de vereniging:  

 Vertegenwoordigers van het bestuur;  

 Vertegenwoordiger van diverse doelgroepen van de vereniging;  

 (Aspirant) vrijwilligerscoördinator (of duo);  

 Trainer;  

 Seniorlid;  

 Een of twee bestaande vrijwilligers uit verschillende commissies   

Zorg hierbij altijd dat je een creatief persoon vraagt mee te denken. Deze inbreng kan helpen om 
bestaande patronen te doorbreken.  
 
 
 
 

3. Formeer een werkgroep vrijwilligersbeleid of vrijwilligerscommissie, waarvan één persoon de 
vrijwilligerscoördinator is.   

 
4. Informeer de leden wat de bedoeling is, waarom vrijwilligersbeleid een plaats krijgt binnen de 

vereniging en wat de voordelen ervan (kunnen) zijn.   
 

Tip:  Maak de vorderingen van de plannen en de uitvoering ervan regelmatig bekend bij de leden, 
bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of via een presentatie bij de ledenvergadering. Ook een 
regelmatig verslag van de voortgang op de website of in het clubblad is een goed initiatief. Neem 
opmerkingen van leden ook weer mee in het ontwikkelen van het verdere beleid.  
 
  



 

 

 

Bezinnen 
 

5. Start met het bezinnen. Voordat je concrete punten op papier kan 
zetten is het van belang om na te denken welke richting jullie vereniging 
opgaat. Als het goed is staat dit beschreven in jullie toekomstvisie.  

- Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit jullie toekomstvisie? 

- Welke belangrijkste stappen zullen jullie daarom de komende periode zetten? 

- Wat zijn de belangrijkste redenen dat jullie met vrijwilligerbeleid aan de slag willen? 

Aan de slag 
 

6. Om een richting te kunnen geven aan vrijwilligersbeleid is het van belang om eerst de huidige 
situatie te inventariseren.  

 Is er al sprake van vrijwilligersbeleid?  

 Zo ja: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?  

 Wie is er verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie (organogram) en hoe functioneert 

dat momenteel?  

7. Inventariseer de huidige situatie van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging m.b.t. de 
vrijwilligers en hun werkzaamheden. Onderstaande vragen zijn handvatten. Als je bezig bent, kom je 
vanzelf meer vragen tegen. Het belangrijkste is dat je een goed beeld hebt van de huidige situatie.  

 Wat is de huidige structuur van onze vereniging? 

 Is dit ook de structuur die we nodig hebben voor het realiseren van onze toekomstvisie? 

 Hebben we op alle plekke voldoende vrijwilligers zitten? Zo niet, op welke plekken missen we 

vrijwilligers?  

 Hebben we op alle plekken de goede type vrijwilligers zitten? Zo niet, op welke plekken zouden 

we verbetering willen zien?  

 Wat is het verloop onder de vrijwilligers? Zien we verschillen op de verschillende plekken?  

 Hoe tevreden zijn onze vrijwilligers op dit moment (b.v. uitkomsten tevredenheidsenquête) 

 Hebben we het idee dat vrijwilligers trots zijn op de taken die ze uitvoeren?  

 Is het lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden? Zien we verschillen op verschillende plekken?  

  



 

 

 

Aan de slag met de visie en doelstellingen 

8. Ontwikkel een visie op vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid binnen de 
schaatsvereniging.  

Bij een beleidsplan hoort een visie. De visie van jullie vereniging staat al 
in jullie toekomstvisie. Hier hebben we het over de visie op 
vrijwilligersbeleid.  

 
Wat is jullie ideaal plaatje over een aantal jaar. Voldoende vrijwilligers om jullie doelstellingen uit te 
voeren? Trotse vrijwilligers die enthousiast zijn over wat ze doen? Goede vrijwilligers? Of een 
combinatie van dit alles? Vergelijk vervolgens de huidige situatie met de situatie waar jullie naar toe 
willen. Wat zijn de belangrijkste stappen die jullie willen zetten? 
 

  9. Formuleer de doelen van het vrijwilligersbeleid:  
- Betrek hierbij de gegevens van de inventarisatie en de analyse van het vrijwilligersbeleid tot 

nu toe;  

- Geef aan welke aspecten van vrijwilligersbeleid verbeterd moeten worden en waarom;  

- Stel prioriteiten, omdat je niet alles tegelijk kunt aanpakken;  

Let op: de concrete doelstellingen kun je per B uitwerken, maar het is wel goed om al wat focuspunten 
mee te nemen.  
Tip: ga er vanuit dat het eerste beleidsplan niet compleet is, maar dat het van tijd tot tijd aangevuld en 
bijgesteld moet worden. Goed vrijwilligersbeleid is flexibel en kan en moet zelfs aangepast worden om 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen te implementeren.  
 

Inbedding 

10. Geef het vrijwilligersbeleid een plek binnen de structuur en organisatie van de vereniging:  

 Vertegenwoordiger in bestuur? Portefeuillehouder? Vrijwilligerscoördinator?  

 Taakverdeling? Verantwoordelijkheden? Wie coördineert en stuurt aan?   

Tip: promoot het beleid regelmatig onder de leden. Draagvlak is essentieel voor het slagen van het 
opgeschreven beleid. 

 
 


