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Sportcongres 07-11-2018 
Vrijwilligersbeleid

Zeer actueel en niet voor de eerste keer op het sportcongres is het Leidse contactpunt voor vrijwillige 

inzet iDOE, aanwezig. Zij helpen organisaties met het werven en opleiden van vrijwilligers en met 

het trainen van de organisaties.

Zoals bekend is het lastig om vrijwilligers aan de club te binden. iDOE biedt frisse en nieuwe 

inzichten die helpen om de taken die er liggen toch uitgevoerd te krijgen. Denk aan andere groepen 

vrijwilligers, het ‘knippen’ van klussen, ‘omdenken zodat klagers dragers’ worden en het inrichten 

van een speciale vrijwilligerscommissie. 

Zou het handig zijn om in plaats van een training of cursus voor een bepaalde tijd iemand namens 

iDOE in de organisatie te hebben? 

Kirsten Zitman gaat samen met je aan de slag om anders te gaan denken over vrijwilligers en hun 

inzet.



Bekend met iDOE?
wie zijn we en wat kunnen wij voor jullie doen?  



Waar lopen we tegen aan? 
Meest voorkomende problemen + hoe gaan we hier mee om / kunnen we 

hier mee omgaan? 
� Vrijwilligers tekort 

� Bestuur vormgeven 

� Tijdsinvesteringen 

� Vrijwilligers coördinatoren 

� Kennis specifieke functies

� Bestuur

� Coördinerende functies

� Waardering (door geld beloning)?

� Opleiding / professionalisering

� Afkopen?

� Betaalde vrijwilligerscoördinator?

� Verenigingscultuur

� Flexibiliteit procedures gemeentes (uiterlijk 1 week van te voren opgeven)

� Coördinatie van taken met veel mensen nodig

� Elkaar op aanspreken / verantwoorden



Probleem, doel, criteria, oplossing

Gewenste situatie 

Wat wil je bereiken (duurzaam effect?)

THE WHY � waarom wil je dat bereiken? 

� CRITERIA ���� welke criteria stellen we aan de oplossingen

(van vrijwilligers functies, tekorten, etc. ) 



Hoe ….  

� Jongeren actief maken, studenten 

� Hoe als bestuur op je handen blijven zitten?

� Vacatures opsplitsen 

� Nieuwe manieren van vrijwilligers werven 

� Een vrijwilligerscoordinator? Rol van het bestuur naar vrijwilligers toe? 

� Van klagers dragers maken



Hoe verder: 

Uitwisseling, intervisie, good practices delen

iDOE kan dit faciliteren

Geef je trainingsbehoefte aan

Maak kennis met de gratis diensten van iDOE, neem contact 

op voor een advies gesprek, training of om tips te krijgen

over het gebruik van de vacaturebank. 

www.i-doe.nl


