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Functie en taakomschrijving 

Voordat de sportclub vrijwilligers gaat werven is het van 

belang dat je inzichtelijk hebt welke functies er zijn en wat 

onder deze functies wordt verstaan. Belangrijk is dat elke taak 

goed omschreven wordt, zodat potentiële vrijwilligers weten 

wat van hen wordt verwacht.  

Er is een vastgelegd taak- en functieomschrijving van alle vrijwilligerstaken binnen de 

club. 

Ja    Nee 

 

De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers is duidelijk* (indien van 

toepassing). 

Ja    Nee 

 

Is er binnen de club ruimte voor een flexibele schil aan vrijwilligers (mensen die af en 

toe een klus doen)? 

Ja    Nee 

 

Taak- en functieomschrijving is een handvat om in kaart te brengen welke 

vrijwilligerstaken in de club aanwezig zijn. Het doel is om helder te krijgen wat er nog 

nodig is binnen. Begin met het maken van een overzicht van de (gewenste) 

organisatiestructuur en bijbehorende functies en taakomschrijvingen. Bepaal welke 

functies door professionals worden gedaan en voor welke functies vrijwilligers nodig 

zijn. Doe dit in samenspraak met de huidige vrijwilligers. Laat hen zelf vragen 

beantwoorden en aanleveren aangaande hun functie en taken. Wat zijn de taken? 

Welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten moet men bezitten om dit naar behoren 

uit te voeren. Wat is de verwachte tijdsbesteding van de functies en taken? 

  

Een manier om een organisatiestructuur vorm te geven is door alle losse taken en 

rollen op te schrijven en deze vervolgens te groeperen rondom één bepaald gebied 

(een functie). Dit is een bottom-up benadering. 
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▪ De functies kunnen uiteindelijk worden onderverdeeld in niet-technische 

vrijwilligers zoals bestuurs- en commissieleden, sporttechnische vrijwilligers en 

vrijwilligers voor hand- en spandiensten 

▪ De taken kunnen worden onderverdeeld in structurele taken, incidentele 

taken en teamtaken (rollen en taken die typisch bij een team horen) 

▪ Denk ook aan digitalisering. Technologische ontwikkelingen maken bepaalde 

vormen van vrijwilligerswerk ook juist toegankelijker. Online vrijwilligerswerk 

kent in principe geen grenzen. Een online vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk 

wanneer het hem of haar uitkomt. Welke functies kunnen vanuit huis worden 

gedaan? 

 

Het vinden van geschikte vrijwilligers kan moeilijk zijn. Het is mogelijk vrijwilligerstaken 

te flexibiliseren/op te knippen. Dit is het in kaart brengen van alle taken die onder alle 

functies hangen, om van daaruit taken opnieuw in kleinere ‘taakpakketten’ te 

verdelen. Kijk naar de taak- en functieomschrijving en vraag af bij elke functie en 

bijbehorende taak: moet ik zelf doen, kunnen we samen doen of kan ik iemand 

anders laten doen. Zorg dat de taken een duidelijk begin en einde hebben zodat zij 

aantrekkelijk zijn voor flexibel in te zetten vrijwilligers.  

Zorg dat niet te veel vrijwilligerswerk bij één persoon terecht komt. Veel sportclubs 

hebben de neiging om een opvolger te zoeken voor een supervrijwilliger die 

genoodzaakt is te stoppen, terwijl de insteek moet zijn dat de taken weer ingevuld 

worden. Het blijkt vaak eenvoudiger een grotere groep mensen te vinden voor kleine 

of tijdelijke functies dan voor één grote functie. De nieuwe binding in de huidige tijd 

van vrijwilligers vraagt om een organisatiestructuur waarin ruimte is voor een flexibele 

invulling van taken. Let daarbij wel op dat het herinrichten van functies voor vaste 

vrijwilligers een bedreiging kan zijn. Ze zijn vaak meer betrokken bij de strategie en 

het beleid van de club. Tegelijk wil je als club nieuwe vrijwilligers aantrekken met 

moderne, flexibele takenpakketten en losse klussen. Hoe diverser het aanbod aan 

taken, hoe meer keuzevrijheid een potentiële vrijwilliger voelt. Betrek daarom de 

huidige vaste vrijwilligers bij het proces. De sportclub gaat het dus niet voor hen 

anders indelen, maar samen met hen. Als vrijwilligers een rol hierin krijgen bij het 

bepalen van nieuwe taken en functies zal er eerder draagvlak ontstaan voor 

verandering. 
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Trend: de nieuwe vrijwilliger 

… is minder snel gebonden aan de sportclub 

… is op zoek naar kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk 

… wil zich op zijn/haar eigen gekozen moment en tijdstip inzetten 

… wil minder uren besteden aan vrijwilligerswerk 

… denkt goed na voordat ze aan vrijwilligerswerk beginnen. Zijn ze eenmaal begonnen 

dan is de commitment wel net zo groot 
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