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Welkom – 1/4

Team Vrijwillig is er voor álle vragen 
over vrijwilligerswerk – voor organisaties, 
vrijwilligers en hulpvragers – uit de regio 
Dijk en Waard, Alkmaar en Bergen



Welkom in 20 seconden

Wie ben je en hoe zit je erbij?

Aan welke organisatie ben je verbonden 
en in welke rol ben je hier?

Wat zijn je verwachtingen van deze workshop?
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Joris Komen

Projectmanager bij Team Vrijwillig
&

(freelance) vrijwilligerscoördinator

(o.a. Het Grote Raam, Spaarne Gasthuis, 
Wonderlicht Alkmaar, KoepelKathedraal Haarlem)
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Opbouw workshop

Blik op vrijwilligerswerk

ꜜ
Blik naar binnen

ꜜ
Blik op werving
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Wat ís vrijwilligerswerk?

‘Vrijwilligerswerk is werk dat je 
onbetaald en onverplicht doet, voor 
anderen of voor de samenleving.’

Aldus de Rijksoverheid

Achtergronden – 1/16



Met elkaar én voor elkaar
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(91%)

(85%)

Vrijwilligerswerk doe je óók voor jezelf:
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Wat levert vrijwilligerswerk ons op?

Bron: NOV & Movisie
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Wat levert vrijwilligerswerk jou op?‘Van de 31 potentiële geluksbronnen geven mensen 

wereldwijd het meest aan hun “grootste geluk” te halen uit:

1. Mijn lichamelijke gezondheid en welzijn (genoemd door 54%)

2. Mijn geestelijke gezondheid en welzijn (genoemd door 53%)

3. Mijn relatie met mijn partner/echtgenote/echtgenoot (49%)

4. Het gevoel dat mijn leven betekenis heeft (49%)’

Bron: Internationaal marktonderzoeksbureau Ipsos - 2022
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Bron: World Happiness Report 2022
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(85%)
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Samenvatting
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Valt de afname te verklaren?

• Individualisering samenleving

• COVID-19

• Regelgeving voor besturen en verenigingen

• Verandering van behoefte en gewenste inzet

• Inflatie
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309717/tekort-aan-vrijwilligers-bij-welzijnsorganisatie-pluspunt-er-moet-iets-gebeuren
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Samenvatting

1. We staan in de top 5 van gelukkigste landen

2. Vrijwilligerswerk maakt ons nóg gelukkiger

3. Het totale aantal vrijwilligers in NL neemt af

4. De kleinste groep werkenden doet het meeste vrijwilligerswerk
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Dankzij vrijwilligerswerk 

kunnen we mensen van alle leeftijden

gelukkiger maken 

door het aanbieden van zingeving

Ons aanknopingspunt
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Het unieke verhaal van jouw organisatie

De basis van werving?
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Inspiratie - De Gouden Cirkel van Simon Sinek

Wat doet jouw 

organisatie? Zorgen? 
Voetballen? Bakken?

Hoe doen jullie het 

en zijn jullie er goed 
of onderscheidend in?

Waarom bestaat je 

organisatie en zijn 
jullie zo onmisbaar?

Wat

Hoe

Waarom
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Stel jezelf de Waarom-vraag:

Mijn organisatie is uniek in …

en/of

Mijn organisatie is onmisbaar omdat …

(Optioneel: Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar omdat …)
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Werkvorm 1-2-4

Welke 3 kanalen zie je adhv jouw verhaal 

als veelbelovend voor een oproep?

Bedenk voor jezelf; vul elkaar aan in duo’s; wissel uit als viertal
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Wat levert vrijwilligerswerk jou op?

• Plaats een gratis vacature op www.teamvrijwillig.nl

• Organiseer een open dag of rondleiding achter de schermen

• Stuur een persbericht naar lokale huis-aan-huiskranten

• Oproepen of campagne op sociale media (vraag eigen vrijwilligers de berichten 

ook te delen)

• Posters of flyers in buurthuis, supermarkt of bibliotheek

• Activeer het netwerk van bestaande leden en/of vrijwilligers

• Stel meekijkdagen of stages in voor aspirant-vrijwilligers

• Deel goodies uit (bloemzaden – laat ons groeien / vishaakjes – slaan we je aan 

de haak / stofdoekjes – stof ons bestuur af)

• Bij hoge noodzaak: wissel taken of vrijwilligers uit met andere organisaties

Algemene wervingstips
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Wat levert vrijwilligerswerk jou op?

Of via: www.movisie.nl/publicatie/quickscan-vinden-binden

Pro-tip: Quickscan Werven & Binden
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Rrrresumé – Wat neem je mee naar huis?

1. Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

2. Zingeving draait om de Waarom

3. Je weet waarom jouw organisatie onmisbaar is

4. Je weet waar je vanuit jouw verhaal vrijwilligers kunt werven
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