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Organisatie en budget 

Wanneer de club de vorige onderdelen heeft doorlopen dan is 

de club zover om met het organiseren van de werving te 

beginnen. De club gaat zorgen voor de praktische 

randvoorwaarden om de werving soepel te laten verlopen De 

laatste stap betreft de vragen: Wie doet het, wanneer en 

hoeveel mag het kosten? 

 

Het is van belang dat mensen de club weten te vinden als ze actief willen worden als 

vrijwilliger.  

 

Daarnaast is het goed om stil te staan bij een aantal randvoorwaarden, die van 

invloed zijn op het vervolg. Belangrijke randvoorwaarden zijn:  

 

▪ Tijd: is er voldoende tijd beschikbaar om de werving op te pakken? Als het 

bestuur bijvoorbeeld wil dat er binnen drie maanden iets gedaan wordt, dan 

kan de club uiteraard minder doen dan wanneer de club drie jaar de tijd heeft.  

▪ Geld: bedenk dat ook vrijwilligers werven geld kan kosten. Is er ruimte voor 

extra middelen? Wanneer de algemene financiële positie van de club al 

zorgwekkend is, dan hoef de club uiteraard geen plannen te bedenken die 

veel geld kosten. Wat kost het en waar halen we de financiën vandaan? 

Overweeg of er een apart budget vrijgemaakt kan worden voor vrijwilligers 

werven 

▪ Menskracht: zijn er mensen beschikbaar om een en ander uit te voeren? En 

hoeveel tijd hebben ze daarvoor? Zorg dat iedereen binnen de club er zich 

verantwoordelijk voor voelt. Werving wordt hierdoor een houding van allemaal 

en geen beperkte taak van een select groepje mensen die er eens per jaar 

mee aan de slag gaat. 

 

➔ Bepaal wat er gedaan moet worden en wie het gaat doen. Maak een overzicht van 

alle activiteiten die gedaan moeten worden en geef daarbij per activiteit aan wie 

het doet. 
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Belangrijk is om bovenstaande vast te leggen in een plan van aanpak. Hierin wordt 

namelijk vastgelegd wie wat doet en wanneer het gedaan moet zijn. Het is voor 

namelijk alle betrokkenen van belang om te weten wie waar op aangesproken kan 

worden. 

 

Laat iedereen weten dat de club ‘nieuwe’ vrijwilligers gaat werven. Vergeet ook hier 

niet de betrokkenen (bv. bestuur en huidige vrijwilligers) te raadplegen over de 

plannen. Nu wordt immers pas echt duidelijk waar het concreet om gaat en wat van 

de mensen wordt verwacht. De betrokkenen kunnen zich bijvoorbeeld unaniem 

uitgesproken hebben om meer leden bij de club als vrijwilliger te betrekken. Maar wat 

als dat concreet betekent dat iedereen verplicht wordt tot het verrichten van een 

minimum aantal uur vrijwilligerswerk (contributie in tijd)? Is men dan nog zo 

eensgezind? En steek geen energie in werving als de club niets doet aan behoud.  

 

Bedenk hoe over de plannen gecommuniceerd gaat worden  Voor het draagvlak 

binnen de club is een goede interne communicatie van groot belang. Daarmee zorgt 

de club ervoor dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen. Betrek daarom direct 

de betrokkenen van begin af aan bij het proces en zorg voor regelmatig contact. 

Vergeet ook niet de leden regelmatig te informeren. Denk ook aan de externe 

communicatie. Het kan van belang zijn om sponsors, SportUtrecht of de bond op de 

hoogte te brengen van de plannen. 

 

Ga na wie bij de uitvoering kan helpen. De club hoeft niet alles zelf te bedenken. Ga 

bijvoorbeeld eens praten met andere clubs. Ga ook na welke informatie of 

hulpmiddelen er voorhanden zijn, waar de club gebruik van kunt maken. Er zijn ook 

verschillende ondersteuningsmogelijkheden, zoals advisering en bemiddeling. 

Mogelijke ondersteuners zijn: andere clubs, de sportbond, SportUtrecht of de 

Utrechtse vrijwilligerscentrale. 
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