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Opleiden en 
ontwikkelingsmogelijkheden 

Belangrijk binnen het begeleiden van vrijwilligers is het zorgen 

dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Het is goed om in 

kaart te brengen wat de sterke en minder sterke kwaliteiten 

van een persoon zijn. Maak bespreekbaar waar de wensen tot 

persoonlijke ontwikkeling liggen.   

De sportclub biedt vrijwilligers de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden verder te 

ontwikkelen: 

 Ja    Nee 

Indien het vereist is of indien mogelijk wordt de vrijwilliger geïnformeerd over 

scholing: 

Ja    Nee 

 

Bepaal in een zo vroeg mogelijk stadium wat de nieuwe vrijwilliger al kan en vooral 

ook wat hij/zij nog kan verbeteren. Inventariseer of vrijwilligers nog trainingen of 

cursussen nodig hebben om optimaal te functioneren. Welke training/cursus is 

gewenst? Wat zijn de mogelijkheden van de sportclub om hier iets in te betekenen? 

 

Veel vrijwilligers willen zich in hun vrijwilligerswerk kunnen ontwikkelen. Door dit te 

faciliteren voorkomt de club dat vrijwilligers uitgekeken raken en stoppen. Weten wat 

iemands behoeften zijn is één, maar er iets meer doen is twee. Vrijwilligers doen hun 

werkzaamheden met plezier en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Daarvoor kan 

het nodig zijn dat ze op onderdelen geschoold of geïnspireerd willen worden. Door 

actief in te spelen op de persoonlijke ontwikkeling, wordt de binding tussen de 

vrijwilliger en de club versterkt.  

 

Scholing/deskundigheidsbevordering kan ook nodig of wenselijk zijn in verband met 

een wijziging van functie of taken, of het niet naar verwachting uitvoeren van 

werkzaamheden door de vrijwilliger. Dat behoeft een moeilijk gesprek, maar ga deze 

niet uit de weg. Een persoonlijk gesprek met de vrijwilliger kan mooie openingen 

bieden.  
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Trainingen en cursussen aanbieden brengt voordelen met zich mee. 

▪ Speel in op de loopbaan en persoonlijke ontwikkelingswensen van de 

vrijwilligers 

▪ Nieuwe kennis helpt de club vooruit - Verfrissend! 

▪ Het is belangrijk dat vrijwilligers zich gewaardeerd voelen. Het aanbieden van 

passende trainingen en cursussen helpt hierbij.  

Op de volgende drie momenten vindt veelal deskundigheidsbevordering plaats:  

▪ Bij aanvang van het werk, om het werk naar behoren te verrichten  

▪ Gedurende het werk wanneer  geconstateerd wordt dat verbeteringen zijn 

benodigd of een opfriscursus wenselijk is 

▪ Als het werk verandert waardoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn 

 

Stel een opleidingsbudget beschikbaar; hiermee maakt de club het financieel mogelijk 

dat de vrijwilligers (jaarlijks) een cursus kunnen volgen. 

 

Houd in de begroting rekening met cursussen of scholing die je vrijwilligers nodig 

hebben. Ook SportUtrecht heeft cursusaanbod die gratis of tegen gereduceerd tarief 

afgenomen kan worden. 
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