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Vrijwilligers werven is 
gemakkelijker dan 

vrijwilligers houden.



Werven

= pro-actief
= actief
= TIJD
= juiste mensen (behoud)



Wervingsplan
1. Doel: voor wat zoek je hoeveel vrijwilligers?

• welke taken zijn ingevuld?
• wie hebben we nog nodig en op welke termijn?

2. Doelgroep: wie zoek je?
• profielomschrijving (kennis en kunde)

3. Boodschap: hoe vertalen we dat in een vacature?
4. De mediamix: waar vinden we de juiste mensen? 
5. Timing & planning: wie doet wat wanneer?
6. Evaluatie en bijsturing: verbeteren



VACATURES



Vrijwilligers zijn gratis, 
dus je moet niet teveel 
moeite in een vacature 

steken



Mag het wat meer zijn?



Klopt de inhoud (nog)?

• vrijwilliger die rol opneemt & schrijver bespreken 
vacature

• Voordelen:
• inspiratie voor de tekst
• concrete voorbeelden
• realistische verwachtingen
• betere match



Lezen op een scherm



F / Gouden driehoek



Oprolbare teksten

Belangrijk

Minder
belangrijk



Onthoud
1. Surfers lezen niet, ze scannen!
2. Lezen op een scherm gaat 25% - 35%  trager
3. Surfers onthouden minder
4. Surfers zijn vaak taakgericht
5. Afleiding is reëel
6. Mobiele toestellen vragen minder tekst
7. Wat werkt op een scherm, werkt ook op papier. 

Andersom niet!



Structureer je vacature
1.TITEL
2.TAAKOMSCHRIJVING 
3.PROFIEL 
4.WAT BIEDEN WE? 
5.CALL TO ACTION 
6.CONTACT



1. TITEL
• Trefwoorden: op welke woorden zoekt een vrijwilliger?

• SEO: gebruik ze in de titel én tekst
• Hou het kort
• Duidelijke titel
• Vermijd Engelse termen
• Genderneutraal

Niet doen: passiefzinnen, jargon, 
HOOFDLETTERS OM OP TE VALLEN, 
vrijwilliger gezocht (op databanken), …







Titel herschrijven?



Titel herschrijven?



Voorbeeld WZC Ter 
Meeren en Herita



Wat kan je bij ons doen?

•Taken
•Frequentie en werkuren

2. TAAKOMSCHRIJVING



Hoe omschrijf je deze 
taken/rol?

•Taken
•concreet en realistisch
•geef voorbeelden

•Haalbare taken
•Frequentie, werkuren, …
•Gebruik alledaagse woorden

•Vermijd “inzake”, “wat betreft”, “ten aanzien van”
•Wel: “door”, “over”, “daarom”

Verkavel vacatures: 1 vacature per taak



Verbeter de taakomschrijving



Voorbeeld Natuurpunt Gent



Voorbeeld Rotonde



Eender welke vrijwilliger 
is welkom!



https://www.youtube.com/watch?v=9vqwqLoBvTg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9vqwqLoBvTg&t=5s


3. PROFIEL
Wie zoeken we?

•Kennis, vaardigheden, competenties en talenten
•Interesses
•Beschikbaarheid
•Waarden en normen

Doelgroepgericht schrijven moeilijk? 
Werk met Persona’s.



Hoe schrijf je een goed 
profiel?

• Hoe maak je competenties en talenten concreet? Vermijd 
algemene termen, zeg precies wat je bedoelt

• Vertrekken vanuit taken
• Heb voldoende aandacht voor soft skills
• Maak profiel niet te zwaar, je kunt heel lang zoeken naar 

de witte raaf…



Hoe schrijf je een goed 
profiel?

• “Verkaveling”: welke verschillende rollen zitten in 1 
vacature → bv taken/verantwoordelijkheden voorzitter op 
te splitsen?

• Wat is een minimum en wat is aan te leren?
• Streef naar genderneutraliteit, discrimineer niet, denk na 

over toegankelijkheid
• (m/v/x)?
• Splits taaleisen op (spreken, schrijven, lezen), 

oefenkansen?



Wij geven geen 
vergoedingen, dus wij 
hebben niks te bieden 

aan vrijwilligers.



Motieven van vrijwilligers
• Onderzoek Ugent: “Wat motiveert vrijwilligers om zich te 

engageren?”
1. maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk
2. interesse in specifieke taak / rol
3. goed georganiseerde en laagdrempelige organisaties

• Opvallend: vergoeding is voor de meeste vrijwilligers niet 
belangrijk!

• Andere motieven:
• Status / aanzien / waardering
• Sociaal contact / verbondenheid / netwerken
• Gezelligheid / hulp krijgen
• Plezier maken
• ….



4. WAT BIEDEN WE?
Je troeven

•What’s in it for me? ‘Wat krijg je?’
•Waar blinken jullie in uit?

•Inhoudelijk: jullie doel
•Intermenselijk: sociaal contact, ontmoeting
•Weinig unieks? Wees dan de vriendelijkste, snelste, de 
gezelligste, …

Niet doen: valse beloftes, vergoedingen die 
niet stroken met de wet



Wat bieden jullie?
•een fijne sfeer
•sociale contacten
•leerkansen
•vorming, training, opleiding
•begeleiding
•onkostenvergoeding
•extra verzekeringen
•flexibiliteit
•een onbetaalbare band met cliënten
•zinvol engagement
•goede omkadering
•…

…verleid



Voorbeeld Herita



Voorbeeld Oscare



Bereikbaarheid

• Geef duidelijk aan waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt
• Geef meteen mee hoe je er geraakt met het openbaar 

vervoer



Voorbeeld CM Limburg



5. CALL TO ACTION
•Kort en actief, mét een werkwoord
•Omschrijft precies wat de lezer moet doen. Bellen, mailen, 
zelf langs gaan

•Omschrijf wat de lezer mag verwachten van de volgende 
stappen

•Duidelijk: is de actie vrijblijvend, of niet?
•Staat minstens op het einde van je vacature. 
•Bevat een link.
•Spreek rechtstreeks aan: je, u …

Maar niet: klik hier



6. CONTACT
•Liefst persoonlijk
•Liefst rechtsreeks bij de juiste persoon
•Liefst geregeld nakijken en reageren binnen 48 uur
•Anders > autoreply
•Kijk goed na of alles werkt!



Voorbeeld Zorghuis 
Oostende en OC Cirkant



Bijlagen en hyperlinks
•De vacature als downloadbare bijlage
•Jullie informatienota
•Een flyer van je organisatie of project
•Een lovend krantenartikel
•Een getuigenis van een vrijwilliger die al actief bij je is
•…



BEKENDMAKEN



Mediamix
1. Persoonlijk contact
2. Netwerken van je huidige vrijwilligers, collega’s, …
3. Telefoon, (platte tekst) e-mail
4. Website, nieuwsbrieven
5. vrijwilligerswerk.be
6. Sociale media 
7. Print, affiches, folders, lokale bladen
8. Vrijwilligersbeurzen
9. Gemeentebladen, lokale pers, …

Zoek eventueel vrijwilligers voor je werving en 
communicatie!

http://vrijwilligerswerk.be


Voorbeeld website Diabetes 
liga



Voorbeeld website Wiric en 
Domo



Voorbeeld testje Natuurpunt 
Gent



Voorbeeld Facebook Brugge 
plus en ‘t Opstapje



www.vrijwilligerswerk.be



De Warmste Week



Toolboxen

• https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicatie/toolbox/



Q&A

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
www.vrijwilligerswerk.be

www.vlaanderenvrijwilligt.be
mika@vsvw.be

http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be
mailto:mika@vsvw.be
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