
 2021. Vrijwilligers werven, beste tijd, dag en maand van het jaar.             www.dorpswerknh.nl   

 

De beste dag, tijd en maand om vrijwilligers te werven 

Stel: je hebt de perfecte vrijwilligersvacature geschreven. Wat is dan de volgende stap?  

Wat is de beste dag en tijd voor een maximaal bereik?  

Drie interessante inzichten uit onderzoek op een rij: 

• De beste tijd 

• De beste dag 

• De beste maand 

 

 

 

 

De beste tijd: 10.00 – 12.00 uur 

 

Wellicht verrassend: 50% van de vrijwilligers blijkt in te loggen: tussen 09.00 en 15.00 uur. 

Rond 11.00 uur zien we een piek in website bezoekers én inloggende vrijwilligers, dit is de ‘spits’tijd.  

 

Zorg daarom dat je jouw vrijwilligersvacature rond 10.00 online hebt staan (of als ie al 

online staat: dat je even ingelogd hebt), zodat de grootste groep vrijwilligers jouw vacature ziet staan. 

Andersom geredeneerd: plaats je vrijwilligersvacature liever niet na 15.00 en zeker niet tussen 22.00-06.00 

uur. Een vacature die je in nachtelijke uren plaatst, zakt heel snel naar onder, wordt over het hoofd gezien of 

totaal niet gezien.  

  

http://www.dorpswerknh.nl/
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De beste dag van de week: dinsdag 

 

 

 

 

Veel mensen beginnen de week met het voornemen om iets goeds voor een ander te doen.  

Dit zijn de beste dagen voor vrijwilligers activiteit (registreren en/of inloggen): Dinsdag en 

Maandag staan soeverein bovenaan! 

1. Dinsdag 

2. Maandag 

3. Woensdag 

4. Donderdag/Vrijdag 

5. Zondag 

6. Zaterdag 

Plaats bij voorkeur je vrijwilligerswerk vacatures NIET op zaterdag. Dan zijn er weinig sitebezoekers én 

weinig actieve vrijwilligers.  
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De beste maand: najaar 

 

Het najaar blijkt de beste tijd van het jaar om nieuwe vrijwilligers te werven. De piek zit in oktober. Een 

interpretatie: vrijwilligers oriënteren zich in september en oktober op vrijwilligerswerk en committeren 

zich in oktober en november. 

Januari is na het najaar ook een interessante maand voor het werven van vrijwilligers. Niet alleen wordt 

er georiënteerd, er wordt ook daadwerkelijk ingeschreven. De nieuwjaarsvoornemens worden in de praktijk 

gebracht! 

Vakanties zijn duidelijk geen favoriet moment. Het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich registreert is dan 

laag. Maart is echter een positieve uitzondering: mogelijk door events als NLdoet. Betekent dat dan dat je 

die maanden niks moet doen? Zeker niet. Er zijn eigenlijk altijd potentiële vrijwilligers die bij jou aan de 

slag kunnen! 

 

 

 

Bron: NL Voor elkaar 

https://zakelijk.nlvoorelkaar.nl/6056-de-beste-dag-tijd-en-maand-om-vrijwilligers-te-

werven/?mc_cid=deb2d021e7&mc_eid=fea07e1982 
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