
Werven &
Behouden van 
Vrijwilligers 



• Kenniscentrum Vrijwilligers: ondersteunen met het 
organiseren van vrijwilligersinzet.

• D.m.v. nieuws, kennis, tools en trainingen voor het werken 
met vrijwilligers.





Waarvoor kun je terecht bij het Kenniscentrum Vrijwilligers:
• Interim opdrachten: oa. schrijven vrijwilligersbeleid, hulp bij 

opstellen handleiding nieuwkomers, advies opstellen 
trainingsprogramma.

• Organiseren van training aan je vrijwilligers, oa. spelshow.
• Vrijwilligers registratietool Fenna.
• Interesse? Kijk voor meer informatie op: VrijwilligersAanZet.nl

en meld je aan voor maandelijkse nieuwsbrief!



Vrijwilligers registratietool Fenna.



Interesse? 

Kijk voor meer informatie op: VrijwilligersAanZet.nl
&

meld je aan voor maandelijkse nieuwsbrief!



Word ook lid van de Facebookgroep 
Vrijwilligerscoordinatie!



Trends vrijwilligerswerk:



Vrijwilligerswerk organiseren…





Model om mee te werken:

6 B's van het Vinden en Binden van vrijwilligers (Arcon):

• Bezinnen
• Binnenhalen
• Begeleiden
• Belonen
• Behouden
• Beëindigen

Bezinnen
Binnenhalen

Begeleiden
Belonen
Behouden

Beëindigen
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Thema:

Werven van vrijwilligers,
Hoe heb je dit georganiseerd?



Werven van vrijwilligers:
Welke knelpunten kom je tegen?



Werven van vrijwilligers:
Hoe los je de knelpunten op?



Werven vrijwilligers: 

20 praktische tips! 

Kijk op www.vrijwilligersaanzet.nl :
https://www.vrijwilligersaanzet.nl/2
018/07/03/20-tips-werven-
vrijwilligers/

http://www.vrijwilligersaanzet.nl/
https://www.vrijwilligersaanzet.nl/2018/07/03/20-tips-werven-vrijwilligers/


Behouden van vrijwilligers:

• Er gaan vrijwilligers weg.
• Er komen nieuwe vrijwilligers bij.
• Vrijwilligers blijven.



Motiveren & behouden van 
vrijwilligers:



12 tips om vrijwilligers te motiveren:

Bron: http://fundraiseronline.blogspot.com/2011/07/11-tips-om-
vrijwilligers-te-motiveren-1.html met aanvulling KenniscentrumVrijwilligers

1. Ken de intrinsieke motivatie

2. Geef voorbeelden

3. Stuur herinneringen

4. Blijf positief en stimuleer

5. Neem verantwoordelijkheid

6. Erken en waardeer

7. Geef middelen

8. Laat vrijwilligers leren

9. Laat vrijwilligers zelf kiezen

10.Communiceer

11.Respecteer

12.Vraag om feedback

http://fundraiseronline.blogspot.com/2011/07/11-tips-om-vrijwilligers-te-motiveren-1.html


Motiveren & behouden van vrijwilligers 
in Coronatijd



Behouden van vrijwilligers:

1. Houd zo goed mogelijk contact
2. Informeer hoe het met ze gaat
3. Bied vrijwilligers de ruimte
4. Investeer in de vrijwilliger
5. Laat ze meedenken met ideeën
6. Daar waar het kan en mag: zet ze in!





Kenniscentrum Vrijwilligers
Huub van Dommelen
06 - 30 22 45 78 
info@vrijwilligersaanzet.nl

www.vrijwilligersaanzet.nl

We ontvangen graag reacties via onderstaande 
contactinfo. 

Feedback s.v.p.!

mailto:info@vrijwilligersaanzet.nl


Bedankt voor je aandacht!


