
 
 

7 tips om vrijwilligers te vinden 

De tips: Hoe vaak doen jullie dit?  
>> altijd-vaak-soms-nooit 
Wat kunnen jullie verbeteren? 

1. Maak een vacature 
Als je echt mensen voor een rol zoekt, helpt het als je een 
“vacature” opstelt. Wat zoek je, wat moet er gebeuren? Hoeveel 
tijd kost het? Wat voor kennis of vaardigheden moet de vrijwilliger 
hebben? Waar kan een geïnteresseerde zich melden?  

 

2. Benoem wat het oplevert 
Zet in de vacature ook wat het de vrijwilliger oplevert. Dat zijn 
vaak meerdere dingen. Maak het op deze manier een 
aantrekkelijke taak om te doen.  

 

3. Zoek contact met andere organisaties die vrijwilligers hebben 
Zet de vacature op een vacaturebank of zoek contact met de HvA, 
Academie van de Stad of ROC’s (maatschappelijk stage). Niet alle 
klussen hoeven door leden gedaan te worden.   

 

4. Herhaal de oproep, op meerdere plekken 
Een oproepje moet herhaald worden. Niet iedereen ziet hem 
meteen, sommige mensen willen er even over nadenken en 
vergeten het dan weer. Herhaling helpt. Ook in verschillende 
kanalen, op verschillende plekken. Dus op de website en in de e-
mails en op postertjes in de buurt, bijvoorbeeld.  

 

5. Vraag mensen persoonlijk 
Sommige mensen vinden het een eer om gevraagd te worden en 
zijn te bescheiden om zelf te reageren. Om denken er al over na, 
maar hebben net even een duwtje nodig. Een persoonlijke 
benadering kan dan goed werken.  

 
 
 
 
 

6. Vorm kleine teams 
Voor veel mensen is sociale contacten een belangrijke reden om 
vrijwilligerswerk te doen. Daarom kan het slim zijn om voor 
bepaalde taken en rollen twee mensen te zoeken, terwijl het 
eigenlijk niet hoeft. Het kan een rol aantrekkelijker maken. En 
twee mensen kunnen dan ook elkaar inspireren en aansporen.  

 

7. Gebruik je huidige vrijwilligers om te werven 
Gebruik quotes van huidige, blije vrijwilligers in de vacatures. En 
vraag de huidige vrijwilligers of zij iemand weten. Zij kunnen het 
best vertellen en wellicht een ander inspireren.  

 
 
 
 
 

 


