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Doelstellingen 

Wil de sportclub voor de start van het nieuwe seizoen de 

vacature voor penningmeester ingevuld hebben? Of heeft de 

club hulp nodig bij kantinediensten? Bepaal zo nauwkeurig 

mogelijk wat je met de wervingsactie wilt bereiken. 

Stelt de club wervingsdoelen van tevoren vast? 

Ja    Nee 

Zo nee, dan gaan we daar nu mee beginnen! Ook hier is het zaak dat de club het doel 

zoveel mogelijk samen bepaald. Voor de uitvoering is het van groot belang, dat 

iedereen er achter staat en overtuigd is van de noodzaak om actie te ondernemen.  

▪ Omschrijf eerst globaal het doel. Het gaat hierbij om een algemeen doel: 
waar wilt de sportclub dat de werving zich op richt?

De club kan op twee manieren te werk: de club kan werken met vaste functies met 

daarbij vaste taken of de club kan uitgaan van de taken en daaruit functies 

samenstellen die bij de vrijwilliger passen. De eerste manier geeft veel duidelijkheid, 

echter het vinden van geschikte vrijwilligers kan moeilijk zijn. Bij de tweede manier 

stelt de club zich veel flexibeler op; de club past het werk aan, aan de mogelijkheden 

en de wensen van de vrijwilliger.  

▪ Belangrijk is dat de club probeert daarna de doelstellingen zo concreet

mogelijk te maken. Hoe concreter, hoe makkelijker het weer is om de volgende

stappen te zetten en kan de sportclub gericht mensen gaan benaderen.

Wanneer moet precies wat bereikt zijn? Wanneer is de club tevreden? Als 

bijvoorbeeld het doel is om meer vrijwilligers aan te trekken, wat is dan meer en 

wanneer hebben jullie ze nodig. Voor hoeveel uur in de week is er vrijwilligerswerk? 

Op welke dagen en momenten wordt er inzet verwacht? Hoelang loopt het 

vrijwilligerswerk door en wat wordt van de vrijwilliger verwacht? Welke ervaring moet 

de vrijwilliger meebrengen? 

Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de club en bij de taken 

die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon op de juiste plaats krijgen 

en behouden.  
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