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Kennismaken als de Bliqsem

Voorstelrondje - via Mentimeter: 
Voor welke organisatie volg je deze training? 

Wat wil je leren?



Vrijwilligersmarketing:  
In vier stappen meer vrijwilligers aantrekken



Vrijwilligers 
werven is 
moeilijk!



Voorbeeld: Vrijwilliger gezocht



Voorbeeld: Met Spoed vrijwilliger gezocht







Gezien op 
Instagram









Wat is vrijwilligersmarketing?

Mensen blij 
maken met 
werk dat ze 
verder helpt of 
voldoening 
geeft!





Inzichten toekomst 

vrijwilligerswerk

• Belangrijkste aandachtspunt: Erkenning en waardering. 

• Vrijwilligers willen serieus genomen worden: bespreken 
functioneren, nieuwe dingen leren, goede begeleiding. 

• Sociale aspecten erg belangrijk: van elkaar leren en 
contact tussen vrijwilligers. 

• Mensen zijn / worden minder plichtsgetrouw en zijn 
vaker pragmatisch



Wat is vrijwilligersmarketing?

Mensen in 
aanraking laten 
komen met dingen 
waar ze blij van 
worden of wat ze 
helpt een probleem 
op te lossen

Erkenning  
Waardering  
Sociaal contact  
Structuur 
Serieus nemen 
Persoonlijke groei  
……



Van anoniem naar 
samen pannenkoeken 

eten



Opvallen

Contact

Overtuigen

Relatie

Focus voor nu: 

Promotie!



1. Opvallen 
2. Contact 
3. Overtuigen  
4. Relatie

Vrijwilligersmarketing

Zorg dat je 
gezien wordt en 
dat (nieuwe) 
mensen met je in 
aanraking komen



Tips 
Deel-deel-deel (kracht van de 
herhaling) 
Laat zien waar je trots op bent 
Ben waar je doelgroepen zijn

Middelen  
Social media  

Blogs / online nieuws 
Free publicity 

Adverteren offline 
Adverteren online 

Online vindbaarheid  
Events / beurzen 

Ambassadeurs

1. Opvallen!



1. Opvallen 
2. Contact  
3. Overtuigen  
4. Relatie

Vrijwilligersmarketing

Kom in contact met 
mensen die je zien. 
Ga online interactie 
aan en spreek 
mensen persoonlijk 
aan.



Tips 
Maak in contact komen 
makkelijk en aantrekkelijk 
Zet ambassadeurs in voor 
communicatie en contact 
Spreek mensen aan op de 
voordelen en hun behoeften 
‘Geef’ mensen iets waar ze blij 
van worden

Middelen  
Website 

Aanmelding nieuwsbrief 
Aanmelding event 

Volgen social media 
Informatie aanvraag  

Ambassadeurs 
Samenwerkingen partners

2. Contact



1. Opvallen 
2. Contact 
3. Overtuigen  
4. Relatie

Vrijwilligersmarketing

Stimuleer mensen 
om in actie te 
komen. Overtuig 
mensen om zich 
aan te melden.



Tips 
Zelf ervaren is de beste manier 
van overtuigen 
Nodig mensen uit om eens mee 
te kijken/doen 
Geef mensen iets waar ze 
makkelijk ‘ja’ tegen kunnen 
zeggen

Middelen 
Persoonlijk contact met andere 

vrijwilligers 
Meeloopdag 

Open dag 
Laagdrempelig testen / ervaren 

Makkelijk aanmelden online / 
offline

3. Overtuigen



1. Opvallen 
2. Contact 
3. Overtuigen  
4. Relatie

Vrijwilligersmarketing

Blijf in contact met 
je bestaande 
vrijwilligers, relaties, 
partners en houd ze 
betrokken bij de 
organisatie.



Tips 
Houd contact met vrijwilligers 
en relaties 
Ook vrijwilligers die ‘nog’ niet 
willen/kunnen contact 
houden 
Hoe vaker contact, hoe beter. 
Delen!

Middelen 
Social media 

Online nieuwsbrief 
Papieren nieuwsbrief 

Relatie-event 
Bedankjes en attenties 
Persoonlijke aandacht 

Meedenken

4. Relatie



Samenvatting

• Deel-deel-deel; zorg dat je zichtbaar bent! 

• Laat zien waar je trots op bent 

• Ben waar je doelgroepen zijn, online en offline 

• Communiceren doe je samen 

• Denk in ‘what’s in it for me’ vanuit de doelgroepen 

• Focus op doelgroepen (Motivaction onderzoek)



Opvallen

Contact

Overtuigen

RelatieHoe kunnen we dit 
gebruiken voor een 
beurs / evenement?



Opdracht:  

Vacature              +     Mini-marketingplan
• Schrijf een vrijwilligersvacature 

voor je organisatie 

• Beschrijf hoe de functie iemand 
blij kan maken 

• Benoem welke talenten iemand 
kan inzetten en ontwikkelen voor 
de functie 

• Benoem wat de functie iemand 
oplevert 

• Benoem het ‘waarom’; de missie 
van de organisatie

• Mini-marketingplan:  
Doe veel aan communicatie/promotie om; 

• Goed op te vallen voor bestaande en nieuwe 
doelgroepen 

• Met geïnteresseerden in contact komen 

• Bied een mogelijkheid voor geïnteresseerden 
om zelf te ervaren (meeloopmomenten) hoe 
leuk het werk is 

• Blijf communiceren naar je bestaande 
vrijwilligers, relaties, contacten



Wat is vrijwilligersmarketing?

Mensen blij 
maken met 
werk dat ze 
verder helpt of 
voldoening 
geeft!


