
 

 

 

Checklist wervingsactie opzetten en selecteren van vrijwilligers 
 
Wervingsactie aan de hand van de wervingscirkel 
 
1. Stel een doel op aan de hand van het overzicht van taken/functies die nog opgevuld dienen te 
worden. Voor welke functie ga je werven? Wat wil je met het invullen van de functie bereiken? Per 
wanneer dient de functie ingevuld te zijn? 
 
2. Bepaal je doelgroepen. Dit kun je doen door na te denken over de volgende vragen: 

 Wat voor type persoon zoek je? Welke competenties en ervaringen moet iemand bijvoorbeeld 
hebben? 

 Welke leeftijd moet iemand hebben? 

 Welke opleidingsachtergrond is handig? 

 Willen jullie iemand vanuit de vereniging of mag het ook iemand van buiten zijn? 

 Willen jullie nog met andere criteria rekening houden? Wil je bijvoorbeeld een vrijwilliger uit een 
bepaalde trainingsgroep omdat jullie daarmee een betere spreiding (en daarmee draagvlak) binnen 
de vereniging realiseren? Of vanuit de recreatieve of juist de wedstrijdsport? 

 
Op deze manier kun je het beste een profiel samenstellen waardoor het straks makkelijker wordt 
om te selecteren. Tip: bovenstaand profiel kan ook fungeren als selectiecriteria. Zorg dat je die 
opstelt voor iedere openstaande functie. 

 
Zodra je de doelgroep scherm hebt, is het van belang na te denken waar je het meeste kans maakt 
een geschikte vrijwilliger te vinden. 
 
3. Probeer echt aandacht te besteden aan de boodschap die jullie over willen brengen. Ga op zoek 
naar creatieve en aansprekende teksten. Waarborg hiervoor de beweegredenen van vrijwilligers. 
Waarom zouden ze het leuk vinden om deze functie op te pakken? Waar zou je beoogde doelgroep 
enthousiast van worden? Waarin herkent de potentiele vrijwilliger zich? Probeer je boodschap hierop 
aan te passen. Wil je bijvoorbeeld een jeugdlid benaderen? Vraag dan ook een paar jeugdleden mee 
te denken over de boodschap.  
 

Tip: lees verschillende beweegredenen van vrijwilligers bij Motiveren onder Begeleiden van 
vrijwilligers.  
 

4. Welke communicatiemiddelen hebben jullie ter beschikking? Zorg dat je de doelgroep op de juiste 
manier benadert. Persoonlijke benadering werkt vaak het beste  
 
Persoonlijke benadering werkt vaak het beste. Denk daarbij ook eens aan het werven via andere 
vrijwilligers. Wie van jullie vrijwilligers heeft er bijvoorbeeld goed contact met personen uit de beoogde 
doelgroep?  
 
Andere voorbeelden zijn, een leuke publicatie in het clubblad een berichtje op de website of via 
facebook. Maar bedenk ook eens of je niet een ludieke actie kunt verzinnen om aandacht voor de 
vacature(s) te vragen. Wie weet kun je inspiratie opdoen met de praktijkvoorbeelden van verschillende 
verenigingen in het Kenniscentrum.  
 
Ook hierbij is het belangrijk weer goed na te denken welke doelgroep je het beste met welk middel 
kunt benaderen. Vraag ook hier weer iemand vanuit de doelgroep zelf om mee te denken.   
 
5. Bedenk pas na het waarborgen van de vorige stappen wie de actie uitvoert en wanneer dit gaat 
gebeuren.  
 
 
 



 

 

 

Selecteren 
 
6. Na het opzetten van de vrijwilligersactie zijn er hopelijk wat kandidaten voor 
een aantal functies. Plan gesprekken met deze mensen in. Zorg dat dit een 
kennismakingsgesprek is en geen sollicitatiegesprek. Mocht de persoon 
immers niet geschikt zijn voor de ene functie, kan hij/zij nog altijd waardevol zijn voor een andere 
functie binnen de vereniging.  
 
7. Grijp terug op de vooraf opgestelde selectiecriteria, om te zorgen dat je juiste vrijwilliger op de juiste 
plek zit. Durf hierbij ook nee te zeggen, als je denkt dat iemand niet geschikt is. Niemand heeft iets 
aan een verkeerde persoon op de verkeerde plek. Je kunt dan beter kijken waar hij of zij misschien 
wel geschikt voor zou kunnen zijn.  
 
8. Maak duidelijke afspraken met de vrijwilliger. Spreek hierbij bijvoorbeeld wederzijdse verwachtingen 
uit. Hoe vaak heb je de vrijwilliger nodig? Wat moet hij/zij allemaal doen? Op welke manier kunnen 
jullie de vrijwilliger bereiken? Wat verwacht hij/zij van jullie? Waar kan een vrijwilliger terecht als hij of 
zij vragen heeft? 
 
Indien het een vrijwilliger is die een commissie gaat aansturen, bespreek dan ook jullie toekomstvisie, 
de stappen die jullie willen zetten en de rol die de betreffende commissie daarin heeft. Jullie nieuwe 
vrijwilliger krijgt daarmee beter gevoel waar jullie heen willen en kan zelf ook nadenken hoe jullie dit 
zouden kunnen bereiken. Spreek bijvoorbeeld ook concrete jaarresultaten af. Wat zouden jullie graag 
willen dat jullie binnen een seizoen realiseren?  
 
Maar vergeet ook niet om afspraken te maken over formele zaken waarover jullie - als het goed is - in 
jullie vrijwilligersbeleid afspraken hebben opgenomen. Verwachten jullie bijvoorbeeld dat de vrijwilliger 
een VOG aanlevert? Wat zijn de afspraken rondom declaraties of een eventueel beschikbaar 
activiteiten budget?  
 
9. Bevestig de afspraken ook per mail. Of, als jullie in jullie vrijwilligersbeleid hebben opgenomen dat 
jullie met alle vrijwilligers een contract afsluiten, onderteken het vrijwilligerscontract in tweevoud en sla 
de getekende versie digitaal op. 
 


