
VRIJWILLIGERS TOOLKIT 

Visie op vrijwilligerswerk 

en de sportclub 

Wie en wat zijn we als sportclub? Wat is typerend voor de cultuur/sfeer binnen de

club? (identiteit)

 We onderscheiden ons van …….…… (identiteit) 

Waar is de sportclub trots op? Wat is de kracht van de vereniging? Wat gaat er goed

en hoe kunnen we dat gebruiken voor het verenigen? Wat zal er nooit moeten 

veranderen?  

De sportclub wilt uitdragen dat …………… welk beeld wilt de club dat vrijwilligers

van de club heeft in de ideale situatie? (identiteit)

Hoe kijkt de huidige vrijwilligersgroep tegen de sportclub aan? (imago)

Standaardgast
Cross-Out



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Hoe kijken de potentiële vrijwilligers tegen de sportclub aan? Kijk hierbij naar de

netwerkkaart die is opgezet (imago) 

Klopt dat met wie/hoe we op dit moment volgens de sportclub zijn (identiteit vs.

imago) 

Ja            Nee 

Positief imago bij huidige en potentiële vrijwilligers en het klopt met wie we 

(willen) zijn  wervingsprobleem valt niet te wijten aan het imago 

Negatief imago bij huidige potentiële vrijwilligers, maar dat klopt niet met wie 

we zijn  maak voorafgaand aan werving duidelijk hoe je echt bent (zowel in 

doen, als in communicatie). 

Negatief imago bij huidige en potentiële vrijwilligers en het klopt met wie we 

zijn - twee mogelijkheden: 

Werk er aan de sportclub zo in te richten dat potentiële vrijwilligers

worden aangesproken (houd er rekening mee dat verandering van 

de club en identiteit met horten en stoten zal gaan en daarom een

langdurige planmatige aanpak vraagt) 

Houd alles bij het oude, maar stop met klagen dat er geen nieuwe 

vrijwilligers gevonden kunnen worden 

Geen imago bij huidige en potentiële vrijwilligers, ze kennen ons niet of 

onvoldoende  hoogste tijd om bekendheid te geven aan wie de sportclub is

en wat de sportclub doet

Wat is er nodig om wensbeeld en werkelijkheid bij elkaar te brengen? 

Dromen over ideaalbeeld helpt de sportclub niet verder: concrete actie om een

veranderproces op gang te brengen is nodig om het doel te bereiken om uiteindelijk 

meer vrijwilligers te werven.  
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VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Wat is de belangrijkste motivatie van de sportclub om met vrijwilligers te werken?

Wat is de meerwaarde van vrijwilligers voor de sportclub (en haar doelstelling)?

Hoe wilt de sportclub met vrijwilligers omgaan?/Hoe gaan we aan de slag met

vrijwilligers? 

Waarom zou iemand vrijwilliger bij de sportclub willen worden? Die wil maar wat

graag een antwoord op de vraag 'waarom zou ik?'. Dus: wat heeft de sportclub
vrijwilligers eigenlijk te bieden? Wat is er zo leuk en interessant aan de sportclub?

Verplaats je in de vrijwilliger en ga na wat voor hem aantrekkelijk kan zijn in de 

sportclub. Noem dus ook de opbrengsten voor de vrijwilligers.

Het antwoord op deze vraag is direct het beste 'verkoopargument'. Want als de club
weet wat er zo leuk is bij de club, dan kan de club dat vast ook overbrengen op de

mensen die binnen moeten worden gehaald. 
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