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Boodschap 

Wat wil de sportclub overbrengen? Wat heeft de club de 

potentiële vrijwilligers te bieden? Waarom zijn deze 

vrijwilligers nodig? Essentieel bij de werving is dat de club bij 

het formuleren van de boodschap probeert de wereld door de 

ogen van de doelgroep te bekijken.  

De club laat ‘de buitenwereld’ zien dat zij trots is op haar vrijwilligers(werk) 

Ja    Nee 

Breng de impact van vrijwilligers in kaart. Het is de taak van de club om te 

communiceren wat er allemaal door vrijwilligers wordt gedaan.  Zo kan de club 

precies uitleggen hoe belangrijk ze zijn. Sommige clubs hebben zo'n goede uitstraling 

dat ze altijd genoeg vrijwilligers krijgen, zonder er moeite voor te doen. Andere clubs 

hebben meer moeite met hun imago. Het imago kan bepalen of vrijwilligers graag bij 

de club aan de slag gaat of juist niet. Het is daarom belangrijk dat de club zich bewust 

is van het imago. 

Wees daarnaast duidelijk over de redenen waarom en waarvoor de club nieuwe 

vrijwilligers werft: waarom heeft de club tekort aan ‘handjes’, wilt de club het bestuur 

uitbreiden of verfrissen, of werft de club nieuwe mensen omdat bepaalde kennis of 

vaardigheden ontbreken? En wat zijn de gevolgen van de club als het vrijwilligerswerk 

niet opgevuld wordt?  

Is er een doelgroepsbewust wervingsbeleid? 

Ja    Nee 

Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten, mogelijkheden en interesses van mensen 

Ja    Nee 
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Van belang is dat de club aansluit bij de vraag van (zoekende) potentiële vrijwilliger’. 

“Iedereen is bij de club welkom, we hebben altijd een tekort aan vrijwilligers”. Als de 

club iedereen wilt werven, dan bereikt de club niemand! Algemene 

wervingsboodschappen die bedoeld zijn voor zoveel mogelijk mensen werken niet. 

Essentieel bij elke werving is dat de club bij het formuleren van de boodschap als het 

ware op de stoel van de doelgroep/potentiële vrijwilliger gaat zitten: even de wereld 

vanuit diens ogen bekijken. Pas dan kan de club de juiste invalshoek en 

overtuigingskracht vinden om de ontvanger aan te zetten tot actie. De club kijkt dus 

naar de doelgroep en naar de informatie die de doelgroep zal aanspreken. 

Wees duidelijk over wat vrijwilligerswerk oplevert. Het doen van vrijwilligerswerk levert 

genoeg voordelen op. Focus dus niet alleen op: wat kan een potentiële vrijwilliger 

doen voor ons, maar ook, wat biedt het vrijwilligerswerk op voor de potentiële 

vrijwilliger? Of de club nu offline of online gaat werven, belangrijk is na te gaan wat het 

voor de vrijwilliger oplevert om zich aan te melden. Laat zien t.o.v. concurrerende 

vrijetijdsbestedingen wat het voor de vrijwilliger kan betekenen. 

Stel de vraag: “Waarom zou iemand vrijwilliger bij de club willen worden?” Dus: wat 

heeft de club vrijwilligers eigenlijk te bieden? Wat is er zo leuk en interessant aan de 

club? Waarom zouden mensen een deel van hun vrije tijd op willen offeren om juist 

bij de club te komen werken?  

De club kan drie houdingen aannemen in de boodschap 

▪ De club weet precies wie en wat ze willen; iedereen die niet aan dat profiel

voldoet, is voor de club in principe niet interessant (de club bepaalt).

▪ De club vindt het geweldig dat iemand zich voor de club wil inzetten; de club

zorgt er voor dat deze persoon hoe dan ook iets gaat doen (de vrijwilliger

bepaalt).

▪ De club heeft bepaalde kwaliteiten nodig en die zoeken we ook gericht, maar

we staan ook open voor wat vrijwilligers ons te bieden zouden kunnen hebben

(de club en potentiële vrijwilliger bepalen samen).

Als de club het perspectief van de doelgroep als uitgangspunt neemt kan de club 

vanzelf ook meer de opbrengstenkant benadrukken, dus in plaats van ‘Wij zoeken . . .’ 

bijvoorbeeld ‘U / je zoekt: 
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Checklist voor een passende wervingstekst/vacaturetekst:  

▪ Een enthousiaste, motiverende kop. 

▪ Inleiding: beschrijf hierin de functie/taken waarvoor de club vrijwilligers wil 

inzetten en wat er bijzonder en/of aantrekkelijk is aan deze functie/taken. 

▪ Motivatie: beschrijf hier waarom de club met vrijwilligers werkt en hoe 

belangrijk ze zijn en nodig de lezer uit om actief te worden als vrijwilliger. 

▪ Gevraagde inzet: geef aan wat voor soort vrijwilligers het zoekt, welke inzet 

wordt gevraagd en eventuele bijzondere voorwaarden. 

▪ Geef aan wat de vrijwilliger daarvoor terug krijgt!  

▪ Aanmelding: beschrijf hier hoe vrijwilligers zich kunnen aanmelden en op 

welke termijn; hoe de procedure er verder uit ziet en bij wie ze terecht kunnen 

als ze meer informatie willen. 

▪ Afsluiting. 
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