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Tips Vrijwillige Inzet voor dorpsraden en dorpshuizen  

Vrijwilligers centraal 

- Zorg voor een positieve vrijwilligersreis van aanmelding tot afscheid. Investeer in relaties. 

- Vrijwilligersbeleid en -management   www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl. Zorg dat het goed geregeld 

is voor vrijwilligers 

- Zorg voor een vast aanspreekpunt voor vrijwilligers met kennis van vrijwilligersmanagement 

- Balans tussen geven en nemen 

- Focus je op wat jij iemand te bieden hebt (immaterieel en eventueel materieel) 

- Duidelijkheid tussen betaalde en niet-betaalde taken 

- Zet eens een andere bril op. Wie ken je niet? Maak een gedegen plan om hen te vinden en te bereiken 

- Investeer in je relatie met de (potentiële) vrijwilliger, zowel online als offline 

- Vraag eens een buitenstaander om mee te kijken naar functies en taken. Stel jezelf de vraag: waarom 

zou iemand dit vrijwillig willen doen? En wanneer zou iemand het wel willen doen? 

Organisatie onder de loep 

- Draag ten aller tijde je missie uit, dat is je vertrekpunt. Evalueer ook regelmatig je missie of 

doelstelling, past deze nog? 

- Moderniseren (bijvoorbeeld online vergaderen, sleutelbeheer, kassasysteem, etc.) 

- Flexibiliseren, bijvoorbeeld in tijd, taken en onderwerpen 

- Eventueel professionaliseren en uitbesteden 

- Modern en professioneel besturen (houd je bezig met bestuurstaken, focus op enkele onderwerpen 

per jaar en delegeer waar kan) 

- Je hebt denkers en doeners. Vraag doeners bijvoorbeeld niet om veel te vergaderen 

- Kijk in de spiegel (wat is je imago, hoe zie je eruit, doe je nog de goede dingen, doe je dingen om de 

juiste reden, et cetera) Evalueer, leer, pas aan. 

- Balans in geven en nemen (splits taken op) 

- Vraag je af wat je zelf als voorbeeld laat zien 

- Zorg ook goed voor jezelf 

- Maak je voldoende plezier? Vier als er iets te vieren is! 

Samenwerken, leer van elkaar en werk samen 

- Deel ervaringen en kennis uit met de andere vrijwilligersorganisaties in je dorp (ledenaantal, 

vrijwilligers, activiteiten, communicatie, etc.) Dorpsraad kan initiatief nemen voor dergelijke 

bijeenkomst. Meestal harstikke leuk. 

- Ga samenwerken. Waarom bijvoorbeeld 10 websites in een dorp die allemaal een kalender hebben 

met activiteiten. 

- Volg andere dorpsraden e/o dorpshuizen op sociale media en kijk eens op andere websites. Zo kom je 

op ideeën. 

- Kom van je eilandjes af. Stop met navelstaren. Alle neuzen dezelfde kant op. Allemaal voor een 

levendig en leefbaar dorp. 

- Samen voor een levendig en leefbaar dorp, eigenaarschap bij gebruikers e/o dorpsbewoners 

http://www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl/

