
De 5 B’s van het vrijwilligersbeleid 
 
De vrijwilligerscommissie (V-cie) van Dalto besteedt graag aandacht aan de 5 B’s 
van het vrijwilligersbeleid. 
 

 Binnenhalen: het werven van vrijwilligers; 

 Begeleiden: elke vrijwilliger heeft een aanspreekpunt/begeleider; 

 Belonen: het waarderen van onze vrijwilligers door complimenten te 
geven;begeleiding, klein presentje; 

 Behouden: weten wat er speelt bij de vrijwilliger; 

 Bedanken: als iemand dan beëindigt, dan weten waarom dat is en  
hem/haar bedanken 

 
De eerste B is van Binnenhalen of: het werven van vrijwilligers. 
 
Nederland telt zo’n vier miljoen vrijwilligers, die zich gemiddeld 4 tot 5 uur per week 
ergens voor inzetten. In totaal zijn ze goed voor zo’n 500 tot 600 duizend fte, 
ongeveer evenveel als het aantal ambtenarenbanen in ons land. Dus dat belooft 
veel, zou je denken. 
 
Dit betekent dat het binnenhalen van vrijwilligers creativiteit vraagt. De 
vrijwilligerscommissie vindt het belangrijk om vrijwilligers via persoonlijk contact 
binnen te halen. Door het persoonlijk aanspreken van ouders en degenen die al lid 
zijn van Dalto, bij de jeugd en de seniorenteams. Iedereen binnen de club kan hierbij 
helpen. Zoals een ouder die iemand weet die het leuk vindt om bijvoorbeeld een 
team te trainen of in de kantine te staan. Of de trainer die van een jeugdlid hoort dat 
hij het zo leuk vindt om later ook een eigen team te trainen! De vrijwilligerscommissie 
zal verder met behulp van de gehouden belactie toekomstige vrijwilligers voor 
gerichte klussen vragen en benaderen. 
  
Ook wordt nagedacht over het benaderen van bedrijven of zij bijvoorbeeld een 
maatschappelijke bijdrage willen leveren en opleidingen voor het invullen van 
maatschappelijke stages. 
 
Natuurlijk zijn op de Dalto-site ook vacatures voor vrijwilligers te vinden. We hopen bij 
de vrijwilligersavonden ook ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s te ontmoeten 
die nieuwsgierig zijn wat zij voor Dalto kunnen betekenen. En wie weet komen wij op 
nog meer ideeën om nieuwe vrijwilligers binnen te halen. Omdat zij zich betrokken 
voelen bij de club, bij hun kind, kleinkind of gewoon omdat zij graag iets voor Dalto 
willen doen en gek zijn van Korfbal!   
 
Nieuwsgierig?  
Kijk dan eens bij de vacatures op de site, neem gerust contact op met een lid van de 
vrijwilligerscommissie. Of vul de vragenlijst in “Wat voor type vrijwilliger ben ik?” 
op http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=220119. Zodat je zelf weet 
welke soort klus bij je past.  
 
Aan de hand van het ingevulde formulier krijg je teruggekoppeld wat voor type 
vrijwilliger je bent of kunt zijn. Daarnaast wil de V-cie deze informatie gebruiken om 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=220119


een goed match de maken tussen de kwaliteiten van vrijwilligers en de 
eigenschappen die nodig zijn voor een taak of klus binnen de vereniging. 
 
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en gebruiken wij informatie 
alleen voor een goede match.  
 
Vrijwilligerscommissie  


