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Zorg voor interne communicatie 
en inspraak 

Interne communicatie en inspraak bevordert de 

betrokkenheid van de vrijwilligers bij de sportclub en levert 

informatie op over hun ideeën, wensen en behoeften. Door te 

vragen en te luisteren naar mogelijke verbeteringen, blijf je als 

sportclub ook aantrekkelijk. 

 

Vrijwilligers krijgen relevante informatie over de sportclub 

Ja    Nee 

 

Verspreid informatie over het reilen en zeilen binnen de sportclub, houd ze op de 

hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Heb je een digitale nieuwsbrief voor de 

leden? Zorg er dan voor dat de vrijwilligers zijn opgenomen in de verzendlijst, of direct 

in de ledenbestand als ‘niet-lid’ of ‘vrijwilliger’. 

 

Vrijwilligers moeten in ieder geval kunnen meepraten over de uitvoering 

(taakinformatie) van hun vrijwilligerswerk. Wij raden in ieder geval aan om in een 

gesprek met de vrijwilligers te bepalen waarvan zij op de hoogte gehouden willen 

worden en afspraken maakt over hoe je dat naleeft. Kortom over welke onderwerpen 

dienen de vrijwilligers te worden geïnformeerd, en op welk moment via welk 

communicatiemiddel?  

 

Vrijwilligers krijgen inspraak (feedback en ideeën) over de invulling van hun taken en 

werkomstandigheden  

Ja    Nee 

 

Het is duidelijk waar de vrijwilligers medezeggenschap over hebben 

Ja    Nee 

 

De ervaringen van vrijwilligers zijn van grote waarde voor het toekomstige beleid van 

de sportclub. Hoe bottom-up is jouw organisatie? 
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Aantrekkelijk blijven doe je ook door te vragen naar ervaringen en mogelijke 

verbeteringen. Wat missen vrijwilligers in hun taakuitvoering of in de club? Inspraak en 

medezeggenschap zijn van belang, omdat het de betrokkenheid van de vrijwilligers 

vergroot. Je laat zien dat je de ideeën, wensen en meningen van vrijwilligers serieus 

neemt. In alle gevallen moeten vrijwilligers in ieder geval kunnen meepraten over de 

uitvoering van het eigen werk. Invloed hebben op het werk dat wordt verricht is van 

groot belang om verbonden te (blijven) met het vrijwilligerswerk.  

 

Inspraak is een recht dat het werkplezier ten goede komt. De vraag is natuurlijk hoe 

ver inspraak zou moeten gaan. Maak duidelijke afspraken hoe en wanneer vrijwilligers 

inspraak kunnen hebben en wat ermee gebeurt. Als het gaat om ‘iets doen’ met de 

ervaringen van vrijwilligers, hoeft dat niet altijd op een formele manier te gebeuren. Je 

kan veel leren van vrijwilligers. Zij staan onbevangen tegenover de club en laten je met 

andere ogen kijken naar de huidige gang van zaken. De ervaringen en de invalshoek 

van de vrijwilligers kunnen van grote waarde zijn voor het toekomstige beleid. Maak 

hier gebruik van, want zo levert het nieuwe inzichten op en hoef je als bestuurslid niet 

alles zelf te bedenken. Maak gebruik van de kennis en ervaring van jouw vrijwilligers.  

 

Tip: Je kan bijvoorbeeld een ideeënbus invoeren zodat vrijwilligers kunnen 

meedenken en meehelpen in het besturen van de sportclub, maar blijf niet afwachten 

totdat de goede ideeën jouw kant op komen. Haal deze vooral actief op door 

vrijwilligers actief te benaderen.  

Tip: Luister vooral ook naar de nieuwkomers in de club. Zij hebben bij uitstek een 

frisse blik.  

 

Voor een leuke en gezellige sfeer binnen de sportclub is het van belang dat er een 

goed contact is tussen vrijwilligers en het bestuur. Bij vragen of problemen is het voor 

vrijwilligers belangrijk dat ze het bestuur kunnen benaderen. Zorg er dus voor dat het 

bestuur bereikbaar en toegankelijk is voor vrijwilligers. Wees transparant als bestuur. 

Plannen, ideeën, besluiten die er gemaakt worden binnen het bestuur moeten 

bekend zijn bij vrijwilligers. Wees zichtbaar en laat zien waar je als bestuur mee bezig 

bent. 
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