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Wees flexibel 

De omstandigheden van vrijwilligers kunnen veranderen en 

kunnen een aanleiding geven om te stoppen. Om dit te 

voorkomen is het belangrijk op de hoogte te zijn van de 

veranderende omstandigheden en hier op flexibel te reageren. 

Het is ook mogelijk dat vrijwilligers na een bepaalde tijd open 

staan voor een andere taakinvulling. Kijk eens in de club of 

daar ruimte voor is. Het geeft in veel gevallen weer nieuwe 

energie. 

De sportclub is op de hoogte van veranderende omstandigheden, wensen of 

behoeften van haar vrijwilligers 

Ja    Nee 

De club speelt in op de veranderende omstandigheden, wensen en behoeften van 

vrijwilligers 

Ja    Nee 

Het is mogelijk dat vrijwilligers binnen de club wisselen van taken en activiteiten 

(taakroulatie) 

Ja    Nee 

Voor het goed functioneren van de club is het belangrijk de juiste persoon op de 

juiste plek in de organisatie te hebben, net als in het bedrijfsleven.   

Mensen hebben zo hun redenen om als vrijwilliger actief te zijn. Bij de meeste 

mensen spelen zelfs meerdere motieven een rol. Het kan zijn dat die motieven of de 

persoonlijke omstandigheden in de loop van de tijd veranderen. Houd daarom de 

vinger aan de pols en zorg ervoor dat er geregeld met vrijwilligers wordt gesproken 

over hun ervaringen, (nieuwe) wensen, behoeften en mogelijkheden. Soms kan de 

club op een betrekkelijk simpele manier zorgen voor meer ‘werkplezier’, bijvoorbeeld 

door iets aan het takenpakket van de vrijwilliger af te halen of toe te voegen. 
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Gaandeweg wordt nieuwe kennis en ervaring opgedaan die ook voor de sportclub 

relevant zijn om in te zetten. Indien een vrijwilliger deze in zijn of haar ‘oorspronkelijke’ 

taak niet gebruikt, is het interessant om te peilen of de vrijwilliger open staat voor een 

andere taakinvulling. 

In sommige gevallen komen wensen en behoeften van beide partijen niet met elkaar 

overeen. Wees dan ook bereid om met elkaar het gesprek aan te gaan en op een 

goede manier afscheid te nemen. Je maakt ruimte vrij en dat is positief voor alle 

partijen.  

Vrijwilligers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en vrijheid om zelf 

beslissingen te nemen (waarmee hun betrokkenheid wordt gestimuleerd) 

Ja    Nee 

Geef mensen de ruimte om binnen besproken kaders invulling te geven aan de eigen, 

ideale functie en taken. Mensen willen autonomie en keuzevrijheid. Iedere vrijwilliger 

heeft eigen ideeën om bepaalde zaken anders of beter te doen. Geef vrijwilligers de 

ruimte om te experimenteren en ideeën te ontplooien. Mensen voeren liever eigen 

ideeën uit dan ideeën van een ander. Laat jullie als sportclub verrassen door de 

creativiteit en betrokkenheid van anderen. 
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