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Leer elkaar kennen, werk de 
vrijwilliger in en maak afspraken 

Zorg dat de nieuwe vrijwilligers binnen korte tijd aan de slag 

kunnen en kennis hebben gemaakt met de sportclub. Duurt 

dit te lang, dan is de kans groot dat je hen al kwijt bent voor ze 

begonnen zijn. Heb daarbij aandacht voor de beleving en de 

motivatie van de vrijwilliger. Leer hem of haar goed kennen, 

de persoon achter de vrijwilliger.  

Nieuwe vrijwilligers worden opgevangen en vertrouwd gemaakt met de sportclub 

Ja    Nee 

Van nieuwe vrijwilligers is bekend wat hun motieven zijn om vrijwilligerswerk te doen 

Ja    Nee 

Van nieuwe vrijwilligers is bekend wat hun kennis en vaardigheden zijn 

(werkgerelateerd / hobbymatig). 

Ja    Nee 

Nieuwe vrijwilligers krijgen inspraak (wensen en mogelijkheden) bij het bepalen van de 

taak die zij gaan doen 

Ja    Nee 

Laat vrijwilligers een aanmeldformulier invullen (schriftelijk of op de website). Nodig 

nieuwe (toekomstige) vrijwilligers uit voor een kennismakingsgesprek, of organiseer 

een welkomstavond voor alle (nieuwe) vrijwilligers om elkaar beter te leren kennen, 

elkaars wensen en verwachtingen uit te spreken en om afspraken over het 

vrijwilligerswerk te maken.   

Een nieuwe vrijwilliger kan zich verbonden hebben aan een reeds vastomlijnde 

vacature. Bijvoorbeeld lid van de sponsorcommissie, of wedstrijdsecretaris. Voor 

deze personen is het belangrijk om te weten waarom hij of zij interesse heeft in het 

vervullen van het vrijwilligerswerk. Vervolgens worden zij verbonden aan de 
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bestaande commissieleden en worden daar opgevangen en begeleid. Uiteraard 

dienen er afspraken te worden gemaakt aangaande het vrijwilligerswerk.  

Potentiële vrijwilligers die hebben aangegeven open te staan voor vrijwilligerswerk, 

maar nog geen concrete voorkeur voor functies hebben, is het goed om persoonlijk 

verder kennis te maken. Tijdens het kennismakingsgesprek leer je elkaar beter 

kennen en vraag je naar kennis en ervaring of persoonlijke interesses (hobby). 

Mogelijk dat er een goede  match met een vrijwilligerstaak te maken is.  

Tip: maak een aansprekende handleiding met algemene informatie over de sportclub 

en zaken die voor vrijwilligers van belang zijn. Zo maakt de vrijwilliger kennis met de 

achtergrond / historie van de club; 

Om vrijwilligers goed te begeleiden is het belangrijk dat de sportclub de individuele 

drijfveren van de vrijwilliger kent. Werken met vrijwilligers draait om het managen van 

motivatie, d.w.z. het gericht inspelen op de persoonlijke motieven van de vrijwilligers, 

waardoor zij gemotiveerd zijn en blijven en waardoor de clubdoelstellingen worden 

bereikt. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen motivatiemix. Deze mix verschilt niet alleen 

onderling; de mix verandert ook in de loop van de tijd. Hoe weet jij wat de intrinsieke 

motivatie is van een vrijwilliger? De kortste route is: er naar vragen en ook 

dóórvragen. 

Laat de vrijwilliger niet zwemmen. Bepaal, natuurlijk het liefst samen met de 

vrijwilliger, welke activiteiten en werkzaamheden passend (en leuk!) zijn om te doen. 

Zorg voor een duidelijke taakomschrijving met afgebakende taken en een duidelijke 

opdracht. Besef dat vrijwilligers behoefte hebben aan duidelijke kaders en daarnaast 

veel vrijheid om een opdracht uit te voeren. 

Maak afspraken met de nieuwe vrijwilliger (ongeacht de duur van het werk) en 

voorkom misverstanden. Het maken van afspraken biedt op de eerste plaats 

duidelijkheid: wat wordt er van de vrijwilliger verwacht en wat kan de vrijwilliger van de 

club verwachten; wat zijn de wederzijdse rechten en plichten. 

De samenwerking tussen de club en haar vrijwilliger wordt door middel van een 

vrijwilligersovereenkomst bekrachtigd. 

Ja    Nee 
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Onderdeel van het vrijwilligersbeleid is dat je als bestuur hebt besloten voor welke 

rollen een vrijwilligersvergoeding wordt betaald. Het is verstandig om met deze 

vrijwilligers een overeenkomst en vergoeding op voorhand af te spreken. Voor alle 

vrijwilligers is het goed om helder te communiceren over praktische zaken als 

onkostenvergoedingen en verzekeringen. 

Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen 

die bij een dergelijke overeenkomst betrokken zijn; zowel de vrijwilliger als de club 

wordt bewust van de afspraken die zijn gemaakt en beide partijen kunnen elkaar 

wijzen op het naleven van de gemaakte afspraken. Contracten opgesteld voor een 

bepaalde tijd bevatten de huidige regelingen en taakomschrijvingen die een leidraad 

vormen voor de vrijwilliger. Na afloop van dit contract wordt de inzet in de afgelopen 

periode geëvalueerd en wordt de basis gelegd voor een mogelijk volgend contract.  

Het schriftelijk vastleggen van de afspraken biedt de meeste duidelijkheid. Door het 

ondertekenen van de afspraken, in een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, geven 

beide partijen aan het met de gemaakte afspraken eens te zijn. 

Niet alle vrijwilligers willen een overeenkomst tekenen. Hun bezwaren zijn dat een 

contract hun vrijheid beperkt en dat het niet past bij de aard van vrijwilligerswerk. Het 

op papier zetten van de belangrijkste afspraken en kaders, zonder handtekeningen, 

kan dan uitkomst bieden. 

De club vraagt VOG aan voor vrijwilligers – van wie dat voor belang is. 

Ja    Nee 

Het is belangrijk dat je de vrijwilligers die aan de slag gaan, kunt vertrouwen en dat je 

tot op zekere hoogte weet met wie je samenwerkt. Een hulpmiddel daarbij is de 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het is één van de maatregelen die een sportclub 

kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag 

binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van 

(nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat 

personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club uitoefenen. 

Sportclubs kunnen de VOG veelal gratis aanvragen.  
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De sportclub heeft de registratie van alle vrijwilligers op orde 

Ja    Nee 

Een vrijwilligersdatabase is een handig hulpmiddel waarin de sportclub gegevens van 

de vrijwilligers verzamelt. Deze gegevens kan zij gebruiken om de vrijwilligers te 

belonen [zie belonen], maar komt ook van pas voor het individuele 

begeleidingstraject. Check ook of elke nieuwe vrijwilliger ergens is ondergebracht en 

actief is. 

Tip: houd het overzicht; documenteer welke vrijwilligers er actief zijn op welke vlakken, 

wat hun gegevens zijn en wanneer ze zijn gestart. Handel zaken zo professioneel 

mogelijk af. 

VRIJWILLIGERS TOOLKIT - BEGELEIDEN


	Leer elkaar kennen, werk de vrijwilliger in en maak afspraken
	Zorg dat de nieuwe vrijwilligers binnen korte tijd aan de slag kunnen en kennis hebben gemaakt met de sportclub. Duurt dit te lang, dan is de kans groot dat je hen al kwijt bent voor ze begonnen zijn. Heb daarbij aandacht voor de beleving en de motiva...
	Tip: houd het overzicht; documenteer welke vrijwilligers er actief zijn op welke vlakken, wat hun gegevens zijn en wanneer ze zijn gestart. Handel zaken zo professioneel mogelijk af.


	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group6: Off


