
 

 

 

H2 Binnenhalen van vrijwilligers 
 
In het voorgaande hoofdstuk van het vrijwilligersbeleid hebben jullie een visie 
en doel opgesteld voor vrijwilligersbeleid. Het doel van hoofdstuk 2 is om jullie spelregels met 
betrekking tot het binnenhalen van vrijwilligers vast te leggen. Dit zodat iedereen altijd weet wat jullie 
belangrijkste uitgangspunten zijn. Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar het is best handig om een 
aantal procedures en afspraken vast te leggen. Schenk hierbij vooral ook aandacht aan het inzichtelijk 
krijgen van het grotere plaatje, zodat jullie op een gegeven moment beter grip krijgen op de vacatures 
die op kortere of langere termijn beschikbaar komen.  

 
Doelstellingen  

1. Start jullie tweede hoofdstuk “Binnenhalen van vrijwilligers” met concrete doelstellingen voor 
het binnenhalen van vrijwilligers. Borduur hiervoor voort op de visie en doelstellingen die jullie in 
hoofdstuk 1 hebben opgesteld.  
 
Tip: inventariseer en analyseer het huidige beleid. Welke aspecten moeten verbeterd worden?  
 
Vrijwilligersstructuur, functies en omschrijvingen 

2. Begin met het maken van een overzicht van jullie (gewenste) vrijwilligersstructuur en alle 
bijbehorende functies en taakomschrijvingen. Voordat jullie kunnen gaan werven is het van belang dat 
jullie inzichtelijk hebben welke functies er zijn en wat jullie onder deze functies verstaan. Gebruik 
hiervoor de opgestelde visie in hoofdstuk één. Stel je hierbij de vraag welke vrijwilligersstructuur jullie 
nodig hebben om jullie visie te kunnen realiseren? Voldoet de huidige structuur of hebben jullie 
nieuwe commissies of functies nodig? Meteen al dit jaar of pas in de toekomst?  

 
3. Maak een overzicht van invulling van taken. Zorg dat je duidelijk hebt wie op dit moment 

welke taak uitvoert. Bedenk of het ook van meerwaarde is om in te vullen sinds wanneer een 
bepaalde vrijwilliger die functie al uitvoert.  
 

4. Maak een overzicht welke taken er nog ingevuld moeten worden. 
 
5. Neem in de taakomschrijvingen op welke competenties en vaardigheden iemand moet 

hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren.  
 
6. Neem in het vrijwilligersbeleid de gewenste structuur (inclusief onderbouwing) op en geef 

aan waar jullie de actuele lijst van functies en taken bewaren. Zo kan iedereen het actuele bestand 
altijd terugvinden.  
 
Tip: onderstaande tabel kan jullie een overzicht bieden en als voorbeeld dienen om bovenstaande drie 
punten in op te nemen. Let wel op, deze tabel is handig en bruikbaar voor de kleine en gemiddelde 
vereniging. Probeer een functieboek te maken als jullie een grote vereniging zijn.  
  



 

 

 

Functie Taken Competenties Wie Opvullen? 

Penningmeester - Beheren van de 
geldmiddelen binnen de 
vereniging 
- Contributie inning 
- Inkomsten en uitgaven 
van de verenigingen 
verzorgen 
- Opstellen begroting 
- Verantwoording afleggen 
in het bestuur en de ALV 
- Kas controle 
 

- Financiële 
ervaring 
- Kennis van 
boekhoud- en 
betalingssystemen 
- Bestuurlijke 
ervaring  

  

Secretaris     

IJsmeester     

Clubhuis 
medewerker 

    

Voorzitter 
jeugdcommissie 

    

 
7. Inventariseer de tijd die de taken in beslag nemen. 

 
8. Probeer kritisch te kijken naar de functies en bovenstaande punten. Kruip in de huid van de 

vrijwilliger. Waar liggen de knelpunten bij een aantal functies. Denk erover na om: 
 

 Functies aan te passen en aantrekkelijker te maken 

 Functies op te splitsen  
 
Wervingsprocedures Nieuwe Vrijwilligers 

8. Voordat je daadwerkelijk een wervingsactie kunt gaan opzetten is het van belang om na te 
denken over een aantal zaken en deze net als bovenstaande stappen te waarborgen in het 
vrijwilligersbeleid. 
 
Neem in ieder geval de volgende zaken op in het vrijwilligersplan: 
Verantwoordelijkheden: 

 Een van de sterkte punten van een goed vrijwilligersbeleid is dat je vacatures tijdig aan ziet komen 
en niet a la minuut met te veel vacatures tegelijk geconfronteerd wordt. 

 Waarschijnlijk is de vrijwilligerscoördinator verantwoordelijk om het grotere plaatje in de gaten te 
houden. Neem in het vrijwilligersbeleid op welke punten hij regelmatig checkt. Op welke plekken 
worden er binnenkort vacatures verwacht? Waar zullen er volgend seizoen zeker nieuwe 
vrijwilligers bij moeten? Voldoet de huidige vrijwilligersstructuur nog? Kunnen de commissies nog 
functioneren zoals ze zouden moeten of hebben ze nieuwe of andere mensen nodig? Zijn de 
functieprofielen nog correct?  

 
Spelregels rondom werving: 

 Wie is er verantwoordelijk voor het werven van de vrijwilligers? 

 Wie denkt er allemaal mee over het werven van nieuwe vrijwilligers? Is dit het Dagelijks Bestuur of 
de vrijwilligerscommissie? 

 
 



 

 

 

9. Waarborg ook de manier van werving. Dit is belangrijk om 
consistentie in jullie wervingsacties te brengen. Welke methode gebruik je 
voor het werven? Doe je dit aan de hand van de wervingscirkel? Schrijf de 
onderstaande zaken dan vooral op: 

 Welke methode van werven gebruik je? Welke procedures dient 
iemand te volgen op het moment dat er een vacature in zicht komt? En waar kun je een 
eventueel stappenplan vinden?  

 Welke middelen heeft jullie vereniging tot haar beschikking? Dit kan een emailbestand zijn, 
het clubblad, de website, of een advertentie in een lokale krant. Mocht je voor een 
persoonlijke benadering gaan, dan kan dit natuurlijk ook. Schrijf het wel even op.  

 Stel vast óf jullie een budget hebben voor het werven van vrijwilligers en zo ja, hoeveel geld 
jullie hiervoor vrijmaken.   

 
10. Nadat je hebt nagedacht over de randzaken van het werven en wervingsacties zelf, is het 

goed om ook de manier van selecteren te waarborgen in het vrijwilligersplan.  

 Voer je kennismakingsgesprekken, en zo ja wie is hierbij aanwezig?  

 Welke afspraken er allemaal gemaakt moeten worden met de vrijwilliger.  
 
 
Aanstelling 

11. Denk als laatste na over de stappen die je zet na het opzetten van de wervingsactie. Welke 
zaken wil je altijd structureel geregeld hebben voordat een vrijwilliger binnen jullie vereniging aan de 
slag gaat?  Procedures die jullie bijvoorbeeld in jullie vrijwilligersbeleid vast zouden kunnen leggen 
zijn: 

 Plannen jullie kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers? 

 Hanteren jullie selectiecriteria, en zo ja op welke manier? 

 Wie beslist of iemand vrijwilliger mag worden binnen jullie vereniging? 

 Welke afspraken moeten er vastgelegd worden met de vrijwilliger? Wie doet dit? Op welke manier 
doen jullie dit? En waar bewaren jullie dat?  
 

 Bedenk hierbij in ieder geval of jullie de afspraken alleen vastleggen per mail of in een 
vrijwilligerscontract. Kijk voor een voorbeeld van een contract onder documenten bij vrijwilligers.  

 Wil je daarnaast dat elke vrijwilliger, of een deel van de vrijwilligers (bijvoorbeeld alle trainers) een 
VOG aanvraagt? Is dit een verplichting? 

 Hoe gaan jullie om met eventuele gemaakte kosten?  

 Welke afspraken willen jullie vastleggen vanuit jullie beloningsbeleid (hoofdstuk 3 uit dit 
vrijwilligersbeleid) 
 
12. Lees het nog eenmaal door en bedenk of je hiermee al jullie gewenste spelregels voor het 
werven van vrijwilligers hebt vastgelegd.  

 


