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Vijf tips om vrijwilligers te behouden
Veel verenigingen en stichtingen hebben moeite om vrijwilligers aan hun
organisatie te binden. Uit de poll in de vorige nieuwsbrief blijkt dat ruim 30
procent van u vrijwilligers kwijtraakt Hoe zorgt u ervoor dat vrijwilligers zich voor
uw organisatie blijven inzetten? Vijf tips om vrijwilligers te behouden.

1. Toon waardering
Voordurend schouderklopjes uitdelen is niet nodig. Belangstelling en aandacht: dat is
belangrijk. Voorkom dat de vrijwilliger het idee krijgt: Ik werk me drie slagen in de rondte
maar voor wie eigenlijk?

Laat merken dat u uw vrijwilligers waardeert door kleine attenties te geven bij een
jubileum, een verjaardag, met kerst of bij ziekte. Een kaartje, bezoekje of telefoontje is
vaak al voldoende.

2. Goede begeleiding
Vrijwilligerswerk vindt meestal plaats in een ontspannen sfeer. Het zijn vaak 'vrienden'
van uw organisatie die het werk doen. Dit gebeurt in de vrije tijd, maar is niet vrijblijvend.
Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om vrijwilligers op een professionele
wijze te begeleiden bij de uitvoering van hun teken.

Dit kunt u doen door regelmatig te sturen, ondersteunen en samen te evalueren. Ligt dit
type werk de vrijwilliger wel, of is er ander vrijwilligerswerk dat beter past? Is dit wat hij
ervan verwachtte? Vindt hij het werk nog steeds leuk en interessant?

3. Zorg voor heldere, open communicatie
Vrijwilligers moeten nooit het gevoel krijgen dat er van alles speelt in 'hun' organisatie
waar ze geen weet van hebben. Wees open en betrek hen net als het vaste personeel
bij veranderingen. Zo voelen zij zich net als de andere (betaalde) medewerkers meer
betrokken bij uw organisatie.

4. Maak duidelijke afspraken over medezeggenschap en klachten
Als iemand iets dwarszit, moet hij weten waar hij terecht kan. En er van op aan kunnen
dat er iets met zijn klacht of probleem gebeurt. Stel een vaste begeleider van de
vrijwilligers aan en hang een ideeënbus op. Het is dan wel de bedoeling dat ideeën
serieus in behandeling worden genomen.

5. Beloon
Zet (een van) uw vrijwilligers af en toe eens echt in het zonnetje. Veel gemeenten en
steunpunten organiseren jaarlijks activiteiten om de vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet. Zelf kunt u ook een avondje of dagje uit plannen of een onderscheiding in het
leven roepen.

Vergeet ook niet om op tijd mensen of projecten te nomineren voor de Internationale
Vrijwilligersdag, die jaarlijks op 7 december wordt gehouden. Informeer bij uw gemeente
naar de gang van zaken rond de nominaties en festiviteiten in uw regio. Volgens de
vrijwilligersregeling mag u vrijwilligers ook financieel belonen. Meer daarover leest u in
het artikel "Mag ik een vrijwilliger belonen" in de nieuwsbrief.


