
ORGANISATIE VRIJWILLIGERS (WERVEN)

Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie van het vrijwilligerswerk op de 

vereniging 

Ja        Nee 

Voor de verantwoordelijkheid kan de vereniging hierbij denken aan een aantal opties: 

Bestuursleden 

Vrijwilligerscoördinator 

Vrijwilligerscommissie/werkgroep vrijwilligers 

Allereerst kan het bestuur taken zelf oppakken. Vergis je echter niet. Daarom is het verstandig om 

ook over de andere opties na te denken. 

Als kleinere sportaanbieder kan de vereniging doorgaans volstaan met een coördinator, voor 

grotere sportaanbieders is een vrijwilligerscommissie wellicht interessanter. Het aanstellen van een 

vrijwilligerscoördinator of –commissie gaat de vereniging helpen de continuïteit van het 

vrijwilligersbeleid (dus ook vrijwilligers werven) en de daarbij horende activiteiten te waarborgen. 

Door op deze ’gestructureerde en georganiseerde’ manier met vrijwilligers binnen de vereniging om 

te gaan, wordt duidelijk dat het vele vrijwilligerswerk dat wordt verricht binnen de vereniging serieus 

wordt genomen. 

Als de vereniging kiest om te werken met vrijwilligers, betekent dat niet dat alle 

verantwoordelijkheid bij de vrijwilligerscoördinator ligt. Die ligt bij de gehele vereniging, en dus ook 

bij het bestuur. 

Voor het vrijwilligersprobleem dat is opgesteld kan een werkgroep worden gevormd om met 

vrijwilligerswerving aan de slag te gaan. Benoem de vrijwilligerscoördinator of iemand binnen de 

vrijwilligerscommissie als verantwoordelijke.  

De vereniging beschikt over een actueel vastgelegd vrijwilligersbeleid 

      Ja        Nee 

Alle vrijwilligers zijn op de hoogte van het vrijwilligersbeleid van de vereniging 

      Ja        Nee 

Het toezicht op de naleving/evaluatie/actualisering van het vrijwilligersbeleid is geregeld 

      Ja        Nee 

De sportvereniging betrekt vrijwilligers bij de totstandkoming van het vrijwilligersbeleid 

 Ja        Nee 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/VrijwilligersprobleemInKaartBrengen.pdf


Invoering van vrijwilligersbeleid binnen een vereniging, gecombineerd met het beschikbaar stellen 

van menskracht voor de functie van vrijwilligerscoördinator of vrijwilligerscommissie, is een ideale 

combinatie om de (groeiende) vrijwilligersproblematiek het hoofd te bieden. Het vrijwilligersbeleid 

zorgt voor een planmatige aanpak van de vrijwilligersproblematiek, de vrijwilligerscoördinator en/of 

-commissie zorgt met de uitvoering van het beleid voor aandacht, waardering en ondersteuning van

de (nieuwe) vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid helpt niet alleen bij het werven, maar ook bij het 

begeleiden en behouden van vrijwilligers.  

Een vrijwilligersbeleid schept duidelijkheid voor zowel de vrijwilligers als de vereniging en doet in 

feite dienst als een personeelsbeleid voor vrijwilligers. Vrijwilligers hebben immers ook hun wensen 

en behoeften en willen graag weten waar ze aan toe zijn. Vrijwilligers maken een groot deel uit van 

de vereniging, daarom bevelen we aan om op beleidsmatig niveau hier aandacht aan te besteden. 

De praktijk wijst uit dat sportverenigingen met een zorgvuldig en modern vrijwilligersbeleid minder 

kampen met een tekort aan mensen. 

Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is 

het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt. Wanneer 

(eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het 

vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve 

en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in de vereniging.  

Aan de hand van de 6 B’s die SportUtrecht hanteert kan de vereniging vervolgens zelf een 

vrijwilligersbeleid opstellen. De onderdelen bij de B’s kunnen terug komen in het vrijwilligersbeleid. 

https://www.sportutrecht.nl/informatie-per-onderwerp/vrijwilligers-toolkit/#formulieren
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