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Achterhaal de reden 

Neem de aankondiging van een (mogelijk) vertrek niet voor 

kennisgeving aan, maar achterhaal de reden via een 

persoonlijk gesprek of formulier. De sportclub doet er 

verstandig aan de oorzaken aan te pakken. Welke reden er 

ook aan het afscheid ten grondslag ligt, het is belangrijk om op 

een prettige manier uit elkaar te gaan. 

Er worden gesprekken gehouden met de vertrekkende vrijwilligers 

Ja    Nee 

Het bestuur / vrijwilligerscoördinator kent de vertrekmotieven van vrijwilligers die de 

sportclub verlaten 

Ja    Nee 

De sportclub vraagt vertrekkende vrijwilligers om feedback 

Ja    Nee 

De sportclub volgt de gegeven feedback op m.b.t. de vertrekkende vrijwilligers. Denk 

aan de motieven van vrijwilligers om te stoppen worden besproken in de 

bestuursvergadering en benodigde acties worden opgevolgd ter verbetering.  

Ja    Nee 

De sportclub heeft een aftreedschema opgesteld voor bestuursleden > wanneer 

vertrekt welk bestuurslid? Dit schema is opgesteld om te voorkomen dat alle 

bestuursleden tegelijkertijd aftreden. Zo voorkom je dat de kennis van bestuursleden 

in één keer weg is.  

Ja    Nee 

Vrijwilligers hebben allemaal zo hun eigen redenen om (voorlopig) te stoppen met 

hun vrijwilligerswerk. Wat vaak vergeten wordt, maar wel belangrijk is, is de redenen te 

achterhalen. Dit kan met een exitgesprek of -formulier. Dit is enorm waardevol voor 

de sportclub om van te leren en om andere vrijwilligers beter te binden aan en 

behouden voor de club. Wat zijn de ervaringen van 
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de stoppende vrijwilliger? Waarom stopt de vrijwilliger? Wat kan de club verbeteren? 

Het laatste contact met de sportclub blijft een vrijwilliger lang bij. Is deze ervaring 

positief, dan is dit goed voor het imago van de club en vergroot het de kans op 

nieuwe vrijwilligers of het terugkeren van de betreffende vrijwilliger in de toekomst. 

Als het goed is, voegt een exitgesprek of -formulier niet veel nieuws toe. Als de club de 

vrijwilliger altijd goed heeft gevolgd, dan is zij op de hoogte van wat er speelt. Toch is 

dit (voorlopig) laatste gesprek dat je met de vrijwilliger voert, niet overbodig. 

Er zijn redenen van vertrek waar de sportclub geen invloed op kan uitoefenen: 

iemand vindt een baan, gaat verhuizen, of kan door ziekte niet langer actief zijn. 

Gelukkig zijn er ook redenen waar je wel op in kan spelen, zoals minder beschikbare 

tijd van een vrijwilliger. Bekijk of een deel van de taken door iemand anders gedaan 

kan worden (bijvoorbeeld duo aanpak) en of de vrijwilliger op een minder actieve 

manier betrokken wil blijven. Iemand kan het vrijwilligerswerk niet meer leuk vinden: 

vraag door waar dit precies aan ligt en kijk of de club daar iets in kan betekenen of 

misschien wil de vrijwilliger wel een andere taak in de club oppakken.  

De sportclub houdt bij hoeveel vrijwilligers (voor welke werkzaamheden) vertrekken. 

Ja    Nee 

Breng het verloop van de vrijwilligers in beeld. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van 

een schema of een staafdiagram. Op basis van de vertrekmomenten en de redenen 

voor het vertrek kan de sportclub maatregelen nemen om de uitstroom te beperken. 
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