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Nieuwsbrief

 Veel vrijwilligersorganisaties hebben 
moeite voldoende vrijwilligers te vinden. 
Vooral vacatures voor bestuursfuncties 
zijn vaak lastig in te vullen. Gelukkig geldt 
dit niet voor alle organisaties die met 
vrijwilligers werken. Er zijn ook organisaties 
waar zich meer vrijwilligers aanmelden 
dan er vacatures zijn. Vrijwel altijd zijn dat 
organisaties die zichzelf vernieuwen en 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Uit onderzoek blijkt dat er nu niet minder 
vrijwilligers zijn dan dertig jaar geleden. 
Maar de manier waarop mensen zich 
vrijwillig willen inzetten is anders. Veel 
mensen geven nu de voorkeur aan 
kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk 
en voelen zich niet gebonden aan één 
organisatie. Voor organisaties die vrijwilligers 

zoeken is het daarom zaak om zich goed te 
profileren en de vrijwilligersvacatures zo aan 
te bieden, dat ze aansluiten bij de behoeften 
en mogelijkheden van degenen die ze willen 
vinden en binden. Wie de ‘hedendaagse’ 
vrijwilliger wil aantrekken moet dus bereid 
zijn zelf nieuwe wegen in te slaan. 

De provincie Groningen heeft CMO 
Groningen gevraagd het bovenstaande 
op de agenda te zetten binnen het 
vrijwilligersveld. Hiertoe organiseerde 
CMO Groningen, meestal samen met 
de steunpunten vrijwilligerswerk, het 
afgelopen jaar zes meet&greets, waarop 
een grote plek was ingeruimd voor de goede 
praktijkvoorbeelden in onze provincie. Deze 
nieuwsbrief geeft een impressie van wat er 
aan de orde kwam. •

Aan de slag met de 
nieuwe vrijwilliger

Vrijwilliger voor 
onbepaalde tijd 
(nog) favoriet

 Vrijwilligersorganisaties in de provincie 
Groningen bieden relatief weinig 
kortdurende klussen aan. Ze zoeken 
vooral vrijwilligers voor onbepaalde 
tijd. Dat blijkt als we de vacatures op 
vrijwilligersgroningen.nl bekijken.

Op 11 november 2014 stonden op de 
provinciale vrijwilligerssite in totaal 2.005 
vacatures. Voor 1.777 van deze vacatures 
(89%) is men op zoek naar een vrijwilliger 
voor onbepaalde tijd. De overige 228 
vacatures worden aangeboden voor 3 tot 6 
maanden (3%), voor maximaal 12 maanden 
(2%) of als korte klus (6%). Er wordt dus 
maar mondjesmaat ingespeeld op de 
nieuwe vrijwilliger, die een klus zoekt met 
een kop en een staart! De meer traditionele 
vrijwilliger, die zich langdurig wil binden is 
(nog) favoriet bij de organisaties die gebruik 
maken van vrijwilligersgroningen.nl. •

www.vrijwilligersgroningen.nl



Gewoon vragen!
 Persoonlijke en mondelinge benadering 

van potentiële vrijwilligers is een effectieve 
manier om nieuwe mensen binnen te halen. 
Kijk rond in je netwerk en vraag de huidige 
vrijwilligers ook hun netwerk te benaderen. 
Maar voordat je met werven begint, ook bij 
persoonlijke benadering, bedenk vooraf: wat 
hebben wij als organisatie te bieden, welke 
kwaliteiten zoeken we, passen de uit te 
voeren activiteiten bij de wensen, interesse 
en de mogelijkheden van de vrijwilliger die 
we benaderen. Waar kan ik deze vrijwilliger 
vinden? En past de wijze van werven bij het 
type vrijwilliger waarnaar ik op zoek ben? 

Werven van vrijwilligers vraagt een 
zorgvuldige voorbereiding en is meer dan 
een simpele actie! •

www.movisie.nl:  
voor meer informatie over  
‘vinden en binden vrijwilligers’

 Eind september kwamen in Huizinge zo’n 50 
vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties 
uit de DEAL-gemeenten bijeen rond het thema 
‘versterking van het  vrijwilligerswerk’. 

Op deze geanimeerde bijeenkomst wist 
sportconsultant Hans van Egdom het publiek 
te inspireren met zijn bijdrage over generaties: 
de manier waarop mensen in het leven staan 
wordt deels bepaald door de tijd waarin ze zijn 
opgegroeid. Vrijwilligersorganisaties kunnen 
alleen jongere generaties trekken als ze erin 
slagen mee te groeien.  

In twee gespreksronden deelden de 
aanwezigen ervaringen en kennis. Dat leverde 
diverse vervolgafspraken op. Zo gaat een 
brassband over samenwerking praten met een 
zwemvereniging en stelt een tennisclub haar 
kantine in de wintermaanden beschikbaar 
voor andere organisaties. Een vrijwilliger die 
(door zijn beroep) veel weet van digitale media 
biedt met het steunpunt vrijwilligerswerk een 
workshop ‘verbeter je website’  aan. De breed 
gedeelde conclusie van de avond was: “Als 

we het vrijwilligerswerk willen versterken 
moeten we meer samen optrekken.”

De bijeenkomst werd onder de titel 
‘BestuursParade’ georganiseerd door: CMO 
Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor 
de Sport Groningen, KNVB, LKCA, Movisie, 
Muziekbond Groningen en Drenthe, NOC*NSF, 
NOV, Scouting regio Groningen en Vrijdag. •

“Vrijwilligersorganisaties moeten meer samen optrekken”Mentorschap bij 
KANS 050 past bij ‘de 
nieuwe vrijwilliger’ 

 Mentorprogramma KANS 050 hoeft 
niet heel veel moeite te doen om nieuwe 
vrijwillige mentoren te vinden. Relatief veel 
jongeren (21-35 jaar) melden zich voor de 
functie aan. Dat komt wellicht doordat het 
mentorschap in veel opzichten tegemoet 
komt aan ‘de nieuwe vrijwilliger’. 

• Een afgebakende klus: een mentor 
begeleidt tegelijkertijd één jongere. Dat 
kost één tot twee uur per week. Een 
mentoraat loopt doorgaans zes tot twaalf 
maanden. Zodra het is afgesloten kan de 
mentor zonder problemen stoppen. 

• Ruimte voor eigen invulling: Een mentor 
van KANS 050 werkt met ‘zijn jongere’ aan 
het doel dat de jongere wil bereiken. De 
mentor heeft veel vrijheid om dat op zijn 
eigen manier te doen. 

• Goed voor eigen ontwikkeling/CV: 
een mentor vergroot al doende zijn  
coachingsvaardigheden. Training, werk-
begeleiding en intervisie zijn deels 
verplicht, deels naar behoefte beschikbaar. •

www.kans050.nl  Veel vrijwilligersorganisaties hebben 
moeite om hun bestuursfuncties vervuld 
te krijgen. Een verklaring daarvoor is dat 
deze functies vaak een vergaarbak zijn van 
allerlei taken. Veel bestuursleden houden 
zich niet alleen bezig met besturen, maar 
ook met organiseren en uitvoeren van 
activiteiten. Daardoor zijn bestuursfuncties 
uitgedijd tot een halve dagtaak en voor 

veel mensen niet meer haalbaar. Wat 
nu te doen? Zorg dat bestuursleden zich 
concentreren op het besturen. Haal de 
niet-bestuurlijke taken bij hen weg en breng 
ze onder in nieuwe functies. Doe dat zo, dat 
de (meeste) vrijwilligersfuncties in een paar 
uur per week te doen zijn. Dat maakt het 
gemakkelijker om nieuwe vrijwilligers aan 
te trekken. In een vereniging is het voordeel 

Hoe komen we aan nieuwe bestuursleden?  

cmo groningen  alfa-college  noorderpoort  stiel
M E N T O R P R O G R A M M A

dat (bijna) alle leden een functie kunnen 
vervullen. •  

Bovenstaande tekst is ontleend aan de 
presentatie die Rob de Jong (directeur 
van de Vrijwilligerscentrale in Deventer) 
begin november verzorgde voor 
vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten  
De Marne, Eemsmond en Winsum. 

Goede ideeën en voornemens van de BestuursParade
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 Vorig jaar heeft het Sociaal Planbureau 
Groningen onderzocht wat mensen 
motiveert om vrijwilligerswerk te gaan 
doen en wat mensen ervan weerhoudt. De 
uitkomsten zijn van belang voor organisaties 
die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Verbondenheid met de doelstelling van de 
organisatie blijkt voor bijna de helft (47%) 
van de huidige vrijwilligers een motiverende 
factor. Eveneens een grote groep (35%) 
wordt gemotiveerd door het leuke en/of 
interessante werk dat men als vrijwilliger kan 
doen. Opmerkelijk is dat voor slechts 6% van 
de vrijwilligers het leren van vaardigheden en 
het opdoen van kennis een belangrijk motief 
is. Mensen die nu géén vrijwilligerswerk 
doen geven als belangrijkste redenen dat ze 
daar geen tijd voor hebben (63%) en/of zich 
niet willen vastleggen (41%). 

 Hoe kun je jonge vrijwilligers vinden en binden? 
Paula Mosterman en Rozemarijn Knollema van 
Jong Goud 050 geven de volgende tips.

• Zorg dat je zichtbaar bent op plekken waar 
jongeren komen. Info: ongeveer 90% van de 
jongeren tussen 12 en 27 jaar zit op Facebook, 
ook Youtube is populair bij jongeren. 

• Maak duidelijk wat je te bieden hebt. Info: veel 
jongeren vinden het leuk om concrete dingen 
doen of te maken. 

• Neem jongeren serieus! Sluit aan bij wat zij nodig 
hebben. Info: veel jongeren hebben behoefte 
aan ruimte om te experimenteren, op een plek 
waar ze zich thuis voelen.

Paula en Rozemarijn deelden hun kennis en ervaring 
met vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier 
(Sebaldeburen, 18 november) en Noordwest-Groningen 
(Baflo, 25 november). •

www.jonggoud050.nl

Op grond van deze uitkomsten  
kunnen we organisaties die op zoek  
zijn naar nieuwe vrijwilligers drie 
adviezen geven:

1  Wees duidelijk waar uw organisatie 
voor staat. Vermeld uw missie 
of (verkorte) doelstelling op de 
website, in wervingsmateriaal, enz.

2  Bied (ook) eenmalige 
vrijwilligersklussen aan en klussen 
die weinig tijd vragen. 

3  Benut het enthousiasme van 
huidige vrijwilligers over het werk 
bij uw organisatie voor de werving 
van nieuwe mensen. 

De hierboven vermelde uitkomsten 
gelden voor de hele provincie Groningen. 
Ze zijn gebaseerd op de antwoorden van 
een representatieve groep van 1.422 
Groningers. •

Meer lezen over dit onderzoek?  
www.sociaalplanbureaugroningen.nl/ 
vrijwilligerswerk.

Onderzoek helpt bij zoeken 
nieuwe vrijwilligers

Meet & greet: 
Jong Goud

Deze nieuwsbrief is onderdeel van 
‘vrijwilligers uit kwetsbare groepen’ en 
‘aan de slag met de nieuwe vrijwilliger’ 
door CMO Groningen in opdracht van:

 “Laat zien dat je blij bent met je 
vrijwilligers!”. Dat is het advies van Karin 
Bron van de stichting Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen. 

“Wij zijn ons heel erg bewust dat we onze 
zestig vrijwilligers moeten koesteren”, 
vertelt Karin. “Daarom hebben we 
veel contact met onze vrijwilligers. We 
bieden trainingen en vrijwilligersavonden 
aan, we sturen al onze vrijwilligers 
een verjaardagskaart en binnenkort 
organiseren we een leuke avond met een 
stamppottenbuffet en muziek. Via een 
nieuwsbrief houden we iedereen die bij 
ons actief is op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen, niet alleen op zakelijk 
gebied, maar ook van ‘lief en leed’.” 

Karin Bron nam deel aan de bijeenkomst 
‘vinden en binden van vrijwilligers’ op  
13 november in Borgerswold, Veendam. •

Vrijwilligers moet 
je koesteren


