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Doelgroepen en motivaties 

Het is van belang om eerst te bedenken voor welke taken of 

activiteiten de sportclub iemand zoekt. Als de sportclub 

nieuwe vrijwilligers wilt aantrekken, wie gaat de club daarvoor 

benaderen?  

In eerste instantie moet de club goed bedenken wanneer, hoe, wat en hoeveel er van 

mensen gevraagd wordt en waarom juist zij dit kunnen/moeten doen. Werving is 

gemakkelijker als op voorhand nagedacht wordt, zodat er veel gerichter aan de slag 

kan worden gegaan. 

Bepaal welke doelgroepen de functies/taken kunnen uitvoeren en ken hun 

kenmerken en motieven. Kijk naar de netwerkkaart die opgesteld is. Waarom kunnen 

deze doelgroepen benaderd worden voor de club? 

Belangrijk: wanneer er gekozen wordt voor de werving van nieuwe doelgroepen die 

niet aanwezig zijn in de sportclub is een oprecht betrokken bestuur van belang. 

Tevens moet er draagvlak zijn om binnen de club met deze doelgroepen aan de slag 

te gaan. Leg het voor aan een groep die een afspiegeling is van de club is. De club 

moet de voordelen van het betrekken van nieuwe doelgroepen voor de club zien. Ook 

moet de club nadenken over de tijd en energie die de club erin wil en kan steken: het 

bereiken en betrekken van is een intensief proces. 

Voordat de club met werven begint, kan het geen kwaad om te weten wat voor 

achtergrond en motivatie de potentiële vrijwilligers hebben.  

De club kent de kenmerken van de doelgroepen en motieven van potentiële nieuwe 

vrijwilligers (doelgroepen) om actief te worden bij de sportclub? 

Ja  Nee 

Vragen jullie daar expliciet naar? 

Ja  Nee 
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Heeft de club bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord? Ga dan eerst eens in 

gesprek met de doelgroep die de club graag (meer) in huis zou halen. Soms kan de 

club door een eenvoudig persoonlijk gesprek uitvinden waar mensen warm voor 

lopen. Waar hebben ze het over, wat boeit en inspireert hen of waar zijn ze goed in. 

Het vinden van nieuwe vrijwilligers zal gemakkelijker zijn als men kijkt naar de mensen 

binnen de club. Als men dicht bij de club kijk is het van belang om te weten wie de 

leden zijn, de ouders van de jeugdleden zijn en weten welke kwaliteiten zij allemaal in 

huis hebben.  

Vragen die gesteld kunnen worden: 

▪ Wie ben je? (opleiding, beroep, vrijwilligerswerk)

▪ Wat verbind je aan de club?

▪ Waarom voel je je thuis op onze club?

▪ Wat is het mooiste aan onze club?

▪ Als je iets zou mogen veranderen…

▪ Wat betekent clubgevoel voor jou?

▪ Waar ben je goed in/ wat vind je leuk?

▪ Wat drijft jou?, Waarvoor kom jij in beweging?, Waar krijg jij energie van?

▪ Hoe kijk je tegen vrijwilligerswerk aan?

▪ Heb je wel eens vrijwilligerswerk gedaan, of heb je het weleens overwogen?

De club kan ook gebruik maken van een vragenlijst binnen de club. Houd de 

antwoorden bij in een ledenadministratie en/of vrijwilligersdatabase. Dit is handig als 

de club vrijwilligers zoekt voor specifieke taken of klussen.  

Vaak gaat een club van elkaar net kennen, bijna direct over naar iets of tijd van 

iemand vragen. Terwijl potentiële vrijwilligers soms meer tijd nodig hebben om een 

persoon of club te leren kennen. Spreek eens een tijdje twee/drie potentiële 

vrijwilligers per week aan. En doe dat puur om ze te leren kennen, niet met als doel 

om vrijwilligers te werven. Het zorgt meestal niet direct voor nieuwe vrijwilligers. Maar 

wel is zeker dat het leuk contact oplevert. En dat het de sfeer beïnvloedt. Als het 

gevoel er is, en contact maken makkelijker verloopt, kan het zomaar zijn dat iemand 

na verloop van tijd actief wordt als vrijwilliger. Essentieel in deze fase: stel de vraag om 

vrijwilligerswerk te doen voor de club nog even uit.  
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Hoe specifieker de doelgroep (potentiële vrijwilligers) omschreven kan worden en hoe 

meer de club van deze doelgroep weet, hoe beter de club in staat is effectieve acties 

te ondernemen. Dit helpt de club vervolgens weer om de juiste communicatie en het 

communicatiemiddel te gebruiken die de gekozen doelgroep aanspreekt.  

Enkele motieven waarom vrijwilligers vrijwilligerswerk doen: 

▪ De behoefte om nuttig bezig te zijn

▪ Uitdragen van ideële opvattingen

▪ De wens om ervaring op te doen

▪ De wens om nieuwe dingen te leren

▪ Behoefte aan scholing

▪ Kans op betaald werk vergroten

▪ Behoefte aan waardering

▪ Zelfstandig willen werken

▪ Behoefte aan persoonlijke ontplooiing

▪ Behoefte aan sociale contacten

▪ Ontmoeting met “gelijkgestemden”

▪ Uitoefenen van invloed in de club

Vraag of de club de motieven van de doelgroepen kan én wil waarmaken. 

Sluit het aanbod van de club aan op de wensen en behoeften van de potentiële 

vrijwilliger die de club wilt werven? 

Ja    Nee 

Als de club op voorhand weet dat je de doelgroep (potentiële vrijwilliger) op termijn 

moet teleurstellen, moet de club dan met de potentiële vrijwilliger in zee gaan? Als er 

geen match is, kan de club twee dingen doen: meer bieden of minder vragen.  

Wilt de club meer bieden? Bedenk wat er nog meer kan worden geboden, vooral als 

het eerste lijstje bestaat uit aanbod dat voor één bepaald type betrokkenen of 

vrijwilligers geschikt is.  
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