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Hoe gaat  
het met de  

vrijwilligers?
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De vereniging kan weer  
volop draaien, maar waar 
zijn de vrijwilligers gebleven? 
Drie kansen om vrijwilligers 
aan te trekken.

Tekst: Willem-Jan de Gast

Door de coronacrisis heeft op veel plekken het vrijwilligers-

werk min of meer stilgelegen. Nu alles weer kan, merken veel 

verenigingen dat lang niet alle vrijwilligers terugkeren. En dat 

degenen die dat wel doen intussen andere verwachtingen en 

behoeften hebben. Hoe speel je daarop in? Hoe grijp je deze tijd 

aan om het vrijwilligerswerk anders te organiseren? En zo wel-

licht ook aantrekkelijk te worden voor nieuwe vrijwilligers?

Crisis als vergrootglas
De coronacrisis heeft veel impact op het vrijwilligerswerk 

gehad. In bijvoorbeeld zorg, sport en cultuur is bijna twee 

jaar nauwelijks gebruikelijke inzet van vrijwilligers mogelijk 

geweest. Mooi is dat de meeste verenigingen op allerlei ma-

nieren contact met hun achterban hebben gehouden en waar 

mogelijk alternatieve activiteiten hebben georganiseerd. Ook 

de noodgedwongen thuiszittende vrijwilligers hebben soms 

andere vormen gevonden om zich in te zetten. Een groot deel 

heeft de waarde en betekenis van het vrijwilligerswerk moeten 

missen, maar komt toch niet op stel en sprong terug. We zien 

nu dat meer vrijwilligers dan gebruikelijk afhaken, met name de 

oudere generaties. Een ontwikkeling waarvan we wisten dat die 

eraan zat te komen is door de coronacrisis versneld.
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Nieuw inzicht
Degenen die wel (willen) terugkeren, hebben de tijd gehad om 

na te denken waarom en hoe ze vrijwilliger willen zijn. Veel 

mensen hebben ondervonden dat je ook spontaan, kortdu-

rend en tijdelijk van waarde kunt zijn voor een ander. En dat 

je soms niet eens op een bepaalde tijd naar een bepaalde plek 

toe hoeft te gaan, maar gewoon thuis achter je laptop vrijwillig 

actief kunt zijn. De al veel langer bestaande ontwikkeling naar 

flexibele en tijdelijke inzet heeft door de coronacrisis een extra 

zwengel gekregen.

Laat zien waar je voor staat 
Die nieuwe aanmeldingen hebben veel verenigingen nodig om 

de ontstane tekorten op te vangen, maar niet overal staan de 

potentiële vrijwilligers te dringen. Deze tijd biedt je de kans om 

te laten zien wat de missie en ambities van je vereniging zijn. 

Juist jongere en oudere vrijwilligers willen van betekenis zijn 

voor anderen. En laten dat nu net twee groepen zijn die relatief 

veel energie en tijd aan het vrijwilligerswerk kunnen en willen 

besteden. Zij zullen zich eerder betrokken voelen bij vereni-

gingen die laten zien dat zij een waardevolle maatschappelijke 

missie hebben.

Tijd voor de vrijwilligersreis
Zowel huidige als nieuwe vrijwilligers zijn dus nog altijd sterk 

betrokken bij de vereniging. Het verschil ten opzichte van eer-

der is dat zij die betrokkenheid vaak op een andere manier in 

actie willen omzetten: flexibel en tijdelijk! Het vrijwilligerswerk 

wordt en blijft interessant als er voldoende keuze en ontwikke-

ling mogelijk is. 

Een veelbelovende manier om hiermee aan de slag te gaan, 

is het ontwikkelen van zogenaamde vrijwilligersreizen. Deze 

manier van kijken is gebaseerd op de zogenaamde ‘customer 

journey’. De essentie is dat vrijwilligers op allerlei manieren in 

beweging zijn. Je opgave als vereniging is om daarop aan te slui-

ten. Zo ontstaat er een kortere of langere verbinding tussen de 

vrijwilliger en de vereniging: je reist samen een tijdje op en hebt 

op passende manieren en momenten contact met elkaar. 

Tips voor behouden en werven 
van vrijwilligers

• Maak persoonlijk contact: hoe gaat het (intussen) 

met jou? Wat zou jij nu willen?  

• Reis samen: verdiep je in de vrijwilligersreis die vrij-

willigers met jouw organisatie maken en onderzoek 

de verschillen.

• Draag doelen uit om ze te delen: zowel jongere als 

oudere vrijwilligers zoeken betekenis.

• Realiseer je dat de vrijwilligers de afgelopen twee 

jaar misschien op eigen kracht hun bijdrage aan de 

samenleving hebben geleverd en georganiseerd.

• Help vrijwilligers om de bijdrage te leveren die ze 

willen leveren, werk samen met andere organisa-

ties die jullie doelen delen. 

Door goed te luisteren krijg  
je zicht op motivatie,  

talenten en mogelijkheden

Eerst contact
Tijd voor actie! Die actie begint niet met grootse campagnes en 

veranderplannen, maar juist klein en aandachtig. Uit onderzoek 

dat we vanuit het programma ‘Samen Ouder Worden’ hebben 

gedaan, komt duidelijk naar voren dat de belangrijkste op-

brengst van het vrijwilligerswerk voor de meeste vrijwilligers 

het contact met elkaar en met de doelgroep is. Dat contact is 

zozeer gemist, dat bijvoorbeeld bij ouderenbonden de vrijwilli-

gers elkaar zijn blijven opzoeken, ook al was hun vereniging offi-

cieel gesloten. Om te zorgen dat het voor vrijwilligers prettig en 

veilig voelt om weer aan de slag te gaan, is dan ook de belang-

rijkste opgave voor elke vereniging om individueel of collectief 

contact te maken, met als kernvraag: hoe is het? 

Dan contract
Wat vrijwilligers hebben meegemaakt, wat dat met hen gedaan 

heeft en wat dat betekent voor de manier waarop ze weer ac-

tief willen worden, is in eerste instantie belangrijker dan afspra-

ken maken over wie wat wanneer gaat doen. Pas als het contact 

weer gemaakt is, is het goed om nieuwe afspraken te maken. 

Overigens geldt contact maken niet alleen voor terugkerende 

vrijwilligers, maar ook voor nieuwe aanmeldingen. Door goed te 

luisteren krijg je zicht op motivatie, talenten en mogelijkheden. 

Je kunt gebruikmaken van de al opgebouwde kennis en erva-

ring. En je krijgt een idee van het belang van vrijwilligerswerk in 

hun leven, zodat je daar gericht op kunt inspelen.
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Reizen verschillen
Het voordeel van de vrijwilligersreis is dat de continue verande-

ringen in en beweeglijkheid van het vrijwilligerswerk centraal 

komen te staan. Als organisatie kun je een belangrijke rol spelen 

in het omzetten van (ongerichte) vrijwillige energie in produc-

tieve vrijwillige inzet die van waarde is voor de vereniging en 

voor de vrijwilliger. Een cruciaal besef is dat niet iedere vrijwilli-

ger dezelfde reis maakt. Om aantrekkelijk te zijn voor meerdere 

soorten vrijwilligers is het zaak om als organisatie meerdere 

vrijwilligersreizen in te richten. Vast naast flexibel vrijwilligers-

werk, langdurige inzet naast tijdelijke inzet, coördinerende 

klussen naast uitvoerende klussen. Dat vergt van verenigingen 

dat ze creatief kijken naar de bestaande opties en open staan 

voor andere manieren waarop mensen zich willen inzetten. 

Juist nu is daar ruimte voor, omdat het vrijwilligerswerk langere 

tijd heeft stilgelegen.

Van organisatie naar organiseren
Naast weer contact maken en het ontwikkelen van vrijwilligers-

reizen zie ik een derde kans voor verenigingen: werk samen! 

Nog altijd is het zo dat de meeste verenigingen hun eigen 

vrijwilligers proberen terug te halen en werven, waarna deze 

binnen relatief afgeperkte takenpakketten aan de slag mogen. 

De coronacrisis heeft laten zien dat een toenemend aantal 

mensen goed in staat is om eigen keuzen te maken wat betreft 

vorm, plek en inhoud van hun vrijwilligerswerk. Ze hebben daar 

lang niet altijd een bestaande organisatie voor nodig en zijn dus 

ook minder geneigd zich daaraan te verbinden. 

Vrijwilligers delen
Dat betekent dat onderlinge samenwerking van verenigingen 

ten aanzien van werving, training, begeleiding, waardering 

en uitwisseling van vrijwilligers in belang zal toenemen. De 

vereniging staat niet langer centraal, maar het maatschappelijk 

vraagstuk, de gezamenlijke missie en/of de doelgroep. Hoog-

leraar Lucas Meijs noemt dit: van vrijwilligersorganisatie naar 

vrijwilligers organiseren. Om als vereniging aantrekkelijk te blij-

ven voor je vrijwilligers, zou het dus paradoxaal genoeg nuttig 

kunnen zijn om ze niet vast te houden maar te delen.
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