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Waardering en beloning: 
Regel het goed 

Waardering en beloning zijn één van de voorwaarden om 

vrijwilligers te behouden. Er zijn vaak meer manieren om 

vrijwilligers te belonen je mogelijk denkt. Welke beloning je 

geeft hangt af van de individuele behoefte van de vrijwilliger.  

 

Door te waarderen en te belonen laat je zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de 

club. Vrijwilligers verdienen de waardering en het vergroot de kans dat zij zich ook in 

de toekomst blijven inzetten voor de club. Waarderen en belonen is allereerst om de 

vrijwilliger te bedanken. Maar vooral ook om hen in het zonnetje te zetten en 

daarmee als indirecte promotie voor het vrijwilligerswerk op de club. 

 

Vrijwilligers worden bedankt en gewaardeerd door de sportclub: 

Ja    Nee  

 

De club heeft financiële middelen voor het waarderen en belonen van vrijwilligers: 

Ja    Nee 

 

De club laat ‘de buitenwereld’ zien dat zij trots is op haar vrijwilligers(werk): 

 Ja    Nee 

 

Er zijn vaste momenten waarop de club de vrijwilligers een blijk van waardering geeft: 

 Ja    Nee 

 

De sportclub stemt haar vorm van waardering en beloning af op de wensen en 

behoeften van de vrijwilliger: 

Ja    Nee  

 

Ervaart de vrijwilliger de waardering ook zoals we het bedoeld hebben? 

 Ja    Nee 
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Maak binnen de sportclub afspraken over hoe wordt omgegaan met beloningen en 

welk budget daarvoor beschikbaar is. Door middel van een waarderingsbeleid kan dit 

worden georganiseerd. Waarderingsacties kunnen een goed vrijwilligersbeleid niet 

vervangen. Iedere vrijwilliger heeft recht op waardering, maar als sportclub kan je wel 

diversifiëren in het waarderingsbeleid. Vrijwilligers verschillend belonen mag, als 

vooraf duidelijk is welke criteria worden gehanteerd. Dit voorkomt scheve gezichten 

en onduidelijkheid. Onderscheid kan je maken in:   

▪ De vorm van de participatie: de mate waarin vrijwilligers geëngageerd zijn

▪ De duur, intensiteit en frequentie van het engagement

‘Traditionele vrijwilliger’ ‘Flexibele vrijwilliger’ 

Wanneer waarderen? Op vaste momenten Flexibel 

Wat waarderen? Engagementsduur en 

prestaties 

Prestaties 

Er zijn vaak meer manieren om vrijwilligers te belonen dan je denkt. Kies de methode 

die past bij de sportclub. 

Veel onderzoeken geven aan dat immateriële zaken van belang zijn om gemotiveerd 

te blijven. Ook met weinig tot geen budget zijn er voldoende mogelijkheden 

(bijvoorbeeld i.c.m. een sponsor) om waardering voor de vrijwilligers kenbaar te 

maken. 

Voorbeelden waarderen/belonen van vrijwilligers: 

▪ Compliment geven, publiekelijk of in een gesprek

▪ Deskundigheidsbevordering, door hen cursussen te laten volgen 

▪ Attentie: klein presentje of een ‘aardigheidje’, zoals een kaartje of een 
persoonlijke brief, bos bloemen, bonbons etc.

▪ Cadeau (voor verjaardag, bij jubileum, of andere moment van het jaar)

▪ Jaarlijkse vrijwilligers BBQ of borrel

▪ Maandelijks ‘vrijwilliger-in-beeld’ in het clubblad/nieuwsbrief of website

▪ Meld een vrijwilliger aan bij de Vrijwilligerscentrale of bij de Utrechtse 
Sportprijs
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▪ Persoonlijke media-aandacht in de lokale pers

▪ Maak een jaarverslag waarin de club aangeeft wat voor vrijwilligersactiviteiten

er hebben plaatsgevonden

▪ Certificering en competentiebeloning

▪ Structurele vrijwilligersvergoeding

▪ Kortingen op lidmaatschappen

▪ Gebruik van faciliteiten op de sportclub

▪ Clubkleding (zoals een jasje met “trainer” of het logo van de club

▪ Het uitnodigen van een vrijwilliger bij een bestuursvergadering

▪ Organiseer ieder jaar een themabijeenkomst die alle vrijwilligers aanspreekt,

waarbij elkaar ontmoeten en gezelligheid centraal staan.

Er is een persoon bij wie de verantwoordelijkheid ligt als het om belonen van 

vrijwilligers gaat 

Ja    Nee 

Het is verstandig om de verantwoordelijkheid over het waarderen en belonen van 

vrijwilligers bij iemand te beleggen.  
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