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1 Vrijwilligers BEGELEIDEN 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor heel 
wat organisaties blijkt het echter steeds moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden, te 
motiveren en te houden. Wat kan je daaraan doen en hoe ga je daarmee om?  

1.1 Vrijwilligers maken BEWUSTERE KEUZES 

• Het belang van de 'funfactor' mag niet onderschat worden. Is het leuk om bij jouw organisatie 
vrijwilligerswerk te doen of heb je vooral een taakgerichte focus? Nieuwe vrijwilligers zijn zeer 
gevoelig aan de eerste indruk: het eerste contact, de look and feel van je werking. 
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• Mensen zijn op zoek naar een leuke belevenis, dit geeft zin om opnieuw terug te komen. Het niet 
'moeten', maar het ont-moeten en vrij-willig is hierbij vooral van betekenis. 

1.2 GEÏNDIVIDUALISEERD ENGAGEMENT is geen bedreiging 

• Door je als organisatie flexibel op te stellen, kan je inspelen op de motivatie, levensloop en 
beleving van je vrijwilligers. 

• Zet hiervoor de mens centraal en niet 'het systeem'. Drie belangrijke vragen die je je daarom 
moet stellen: 

o Is er ruimte om eens iets minder te doen? 
o Is er ruimte om eens iets anders te doen? 
o Is er ruimte om eens iets niet meer te doen? 

• Door open te staan voor andere vormen van betrokkenheid, geef je mensen de mogelijkheid om 
te groeien in hun rol als vrijwilliger en het soort engagement dat zij willen opnemen zelf vorm te 
geven. 

• Sommige mensen willen bijvoorbeeld wel activiteiten trekken maar niet in het bestuur zetelen.  
o Multi-vrijwilligers zijn mensen die eigenlijk niet willen nadenken of geen 

eindverantwoordelijkheid willen dragen. Ze willen wel regelmatig actief zijn. 
o Taak-vrijwilligers zijn minder geëngageerd. Voor een specifieke taak mag je hen 

contacteren. De laatste categorie, de evenement-vrijwilligers komen enkel en alleen als 
het 'leuk' is.  

o Vaste bestuurders zijn moeilijk of niet te vinden. Je zal ze moeten 'creëren'. 
� De besturen moeten meer loslaten en trekkers gaan ontwikkelen. 

o Belangrijk bij de betrokkenheidcirkels: laat iedere vrijwilliger zijn plaats kiezen of 
vinden.  

• Welke cirkels hebben een sterke waardering nodig? 
o Evenement en taak. 

� Dat is niet evident voor de actieve mensen in lokale afdelingen. De buitenste 
twee cirkels zijn nochtans de bestuurders van de toekomst. Het zijn de 
evenement- en taakvrijwilligers die je kan laten uitgroeien tot bestuurders als 
je er de tijd voor neemt en toepast wat hier besproken werd. 

• Meer informatie is terug te vinden in de richtlijnen RL 54 ‘Vrijwilligersvriendelijk besturen’ en 
RL 55 ‘Formulier vrijwilligerswerk’. 

1.3 Vrijwilligers MOTIVEREN 

• Door mensen aan te spreken op taakniveau kan je hen het soort vrijwilligerswerk aanbieden 
waarvoor zij graag terugkomen. 

o Laat mensen kiezen wat ze doen. 
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o Zorg dat ze vrijwilligerswerk kunnen verrichten in een aangename context. 
o Heb aandacht voor persoonlijke waardering voor wat zij doen. 

1.4 Vrijwilligers BINDEN 

• Wanneer mensen voelen dat ze ergens deel van kunnen uitmaken, is hun bereidheid om actief bij 
te dragen groter. 

• Bij startende groepen wordt er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan betrokkenheid: alles is 
nog nieuw en vrijwilligers mogen mee de richting uitvinden en bepalen. 

• Door elk jaar opnieuw je vrijwilligers te bevragen naar waar hun 'goesting' ligt, vermijd je een 
draaiboekencultuur: 

o Wat willen we samen doen dit jaar? 
o Wat willen we samen even niet doen dit jaar? 
o Wat willen we samen niet meer doen? 
o Willen we eens iets nieuws doen dit jaar? 

2 De COMMISSIES (algemeen) 

Een commissie is een groep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven. 

2.1 Begin en duur van het mandaat 

Het mandaat van een commissielid vangt aan bij benoeming door het Dagelijks Bestuur. 
Het mandaat van een commissielid loopt 2 jaar, vernieuwbaar na goedkeuring door het Dagelijks 
Bestuur. 

2.2 Samenstelling van een Commissie 

• De minimum samenstelling bedraagt 1 of 2 bestuurders en/of een 3-tal leden. 

2.3 Bevoegdheden van een Commissie 

• Een commissie kiest zelf een voorzitter en een verslaggever. 
• De vergaderingen van de commissie worden door de voorzitter bijeengeroepen, hetzij op eigen 

initiatief, hetzij op aanvraag van het Dagelijks Bestuur of de meerderheid van de 
commissieleden. De vergaderingen met de voltallige commissie worden bij voorkeur gehouden in 
de ontmoetingsruimte van de Gemeentelijke Atletiekpiste te Ertvelde. 

• Van iedere zitting van de commissie wordt een verslag opgemaakt. 
• De voorstellen uit de commissie moeten 8 kalenderdagen voor de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur overgemaakt worden aan de clubvoorzitter om behandeld te kunnen worden. 
• De commissie doet de opvolging van de uitgebrachte voorstellen. 
• Een commissie staat in voor de planning, de organisatie en het effectief uitvoeren van de 

diverse taken, nodig voor het welslagen van de manifestaties die onder haar bevoegdheid vallen. 
• Een commissie kan/mag hiervoor beroep doen op de bijstand van leden van het Dagelijks 

Bestuur, leden van andere commissies en losse medewerkers. 

3 De VRIJWILLIGERS Commissie 

• Taakgericht en relatiegericht begeleiden 
• Vrijwilligerswerk vindt meestal plaats in een ontspannen sfeer en het zijn vaak ‘vrienden’ van 

onze club die het werk doen. Dit gebeurt in de vrije tijd, maar is niet vrijblijvend. Het is de 
verantwoordelijkheid van de club om vrijwilligers op een “professionele” wijze te begeleiden bij 
de uitvoering van hun taken. 
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• Dit doen we door te sturen en ondersteunen.  
o Bij sturen richten we ons vooral op de inhoud van de taak. 
o Bij ondersteunen is onze aandacht vooral gericht op de relatie met de vrijwilliger. 

• Het bekend maken en toepassen van een gestructureerd beleid inzake vrijwilligers is nodig. 
o Brengt structuur in het werven en behouden. 
o Verhoogt de betrokkenheid. 
o Verbetert het functioneren. 
o Verhoogt de mogelijkheden om in te spelen op veranderende motieven/omgeving. 
o Maakt onze club minder kwetsbaar op korte maar zeker ook op langere termijn. 

3.1 Algemene competenties voor de commissieleden 

• Een lid van een vrijwilligerscommissie: 
o Is enthousiast en wil zich actief inzetten op het terrein van vrijwilligersbeleid (voor 

minimaal 2 jaar). 
o Vindt het leuk om met mensen te werken. 
o Kan/is bereid goed te communiceren (= luisteren naar, en overleggen met). 
o Heeft affiniteit met coördineren, leiding geven en (be)sturen van anderen. 
o Is bereid om nascholingen/bijscholingen te volgen ter verbetering van het 

vrijwilligersbeleid. 
o Is bereid om de opdrachten, welke voortkomen uit de diverse bijeenkomsten, binnen de 

vereniging uit te voeren, waardoor gedurende de scholing enkele aspecten van 
vrijwilligersbeleid al binnen de vereniging gestalte kunnen krijgen. 

3.2 Voorzitter 

• Afgevaardigde naar het bestuur. 
• Opzetten, bewaken, evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid. 

o Coördineert acties: 
o Werving & selectie. 
o Deskundigheidsbevordering. 
o Functioneringsgesprekken en de instructie daarvoor. 
o Behouden. 

• Tijd ca. 10 uur/maand. 

3.3 Commissielid Werving & Selectie 

• Opzetten, bewaken, evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid. 
• Opzetten en uitvoeren van acties voor: 

o Werven nieuwe vrijwilligers. 
o Verplaatsen vrijwilligers. 
o Selecteren nieuwe vrijwilligers. 
o Inventariseren van kennis en kwaliteiten van leden. 

• Uitvoeren van functioneringsgesprekken. 
• Tijd ca. 8 uur/maand. 

3.4 Commissielid Taak- & Functiesomschrijvingen 

• Opzetten en uitvoeren van acties voor: 
• Werven nieuwe vrijwilligers. 
• Verplaatsen vrijwilligers. 
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• Beschrijven van de verschillende vrijwilligersfuncties. 
o Opstellen van de taak- en functieomschrijvingen. 
o Selecteren nieuwe vrijwilligers. 
o Inventariseren van kennis en kwaliteiten van leden. 

• Uitvoeren van functioneringsgesprekken. 
• Tijd ca. 10 uur/maand. 

3.5 Commissielid Behouden 

• Opzetten, bewaken, evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid t.a.v. behouden. 
• Opzetten en uitvoeren van acties voor: 

o Behouden vrijwilligers (begeleiden, inwerken, waarderen enz.). 
o Inventariseren motieven waarom vrijwilligers stoppen en daar eventueel het beleid op 

aanpassen. 
• Uitvoeren van functioneringsgesprekken. 
• Tijd ca. 6 uur/maand. 

3.6 Functioneringsgesprekken 

• Vrijwilligerscommissie ontwikkelt gesprekslijn / procedure voor het voeren van 
functioneringsgesprekken. De voorzitters van de verschillende besturen / commissies / 
werkgroep / enz. worden geïnstrueerd voor het voeren van de functioneringsgesprekken met 
hun leden. 

• De leden van de vrijwilligerscommissie voeren de gesprekken met de voorzitters van de 
bovengenoemde groepen. Daarnaast voeren ze individuele gesprekken met de vrijwilligers die 
“knelpunten” hebben aangegeven waardoor bepaalde zaken niet lopen of die wat anders willen. 
Houd ook aandacht voor de “losse” vrijwilligers die onder geen enkele werkgroep / commissie 
vallen. 

• Vanuit de aandachtspunten uit de functioneringsgesprekken kan de vrijwilligerscommissie acties 
gaan voeren om nieuwe vrijwilligers te werven en om de huidige groep te behouden. Deze 
informatie kan gebruikt worden voor het aanpassen van het jaarplan en eventueel van het 
beleid. 

4 1ste Opdracht (ideeën) 

• Meerdere taakfuncties zijn vacant, doch geraken niet ingevuld. 
o Sommige commissieleden wensen hun functie ter beschikking te stellen eens hun 

kinderen de jeugdfase zijn ontgroeid. 
• Er zijn (nog) geen duidelijke afspraken aangaande het geven van ‘een schouderklopje’ aan onze 

diverse medewerkers. 

5 Wil jij je kandidaat stellen voor deze rol of deeltaak in de club? 

1. Stuur dan je persoonlijke motivatie voor 01 september 2017 naar Mario Wauters. 
2. In september 2017 beoordelen we de verschillende kandidaten, plannen we verdere gesprekken 

en geven we onze beoordeling door aan raad van bestuur. 


