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Inleiding

Voor het werven en selecteren van vrijwilligers
loont het de moeite om een goede procedure in
te richten. Het helder formuleren waarom je een
vrijwilliger zoekt, wie je zoekt en voor welk
takenpakket, kan helpen in het gericht zoeken en
selecteren van geschikte vrijwilligers. Als je weet
wat je zoekt, kun je een succesvoller
vrijwilligersteam samenstellen. Het maken van
heldere afspraken over de stappen helpt bij het
efficiënt werken en je maakt meteen een
professionele eerste indruk op belangstellenden.

aanwezig is bij overleggen? Wees hier transparant
in. Verder omschrijf je concreet welke kennis,
vaardigheden en competenties je zoekt.

Kennis

Je stelt vast welke kennis de vrijwilliger moet
hebben. Dit kan variëren van algemeen
opleidingsniveau tot specifieke kennis. Zo vraag je
bijvoorbeeld van een vrijwilliger voor het
programmeeronderwijs de beheersing van een
programmeertaal en kennis van Scratch en
Minecraft.

Vaststellen behoefte aan vrijwilligers

Vaardigheden

Veel bibliotheken zetten vrijwilligers in die in het
kader van een re-integratie traject een tijdje
komen meewerken. Ook melden vrijwilligers zich
vaak spontaan aan bij de bibliotheek vanuit
betrokkenheid en motivatie. Hoe ga je met deze
groepen om? In de visie op de inzet van vrijwilligers denk je hier als organisatie over na en maak
je keuzes. Op basis van deze keuzes kun je de
inzet van vrijwilligers intern aan de eigen medewerkers verantwoorden en extern aan de samenwerkingspartners. Deze keuzes zijn ook bepalend
voor het werven en selecteren van vrijwilligers.

Competenties

De start van het wervingsproces begint met het
vaststellen dat er behoefte is aan vrijwilligers. Dit
kan een nieuwe groep vrijwilligers zijn voor een
project, vrijwilligers voor uitbreiding van de
dienstverlening of vervanging van vertrekkende
vrijwilligers. Bij uitbreiding van het aantal
vrijwilligers kijk je ook hoeveel uur er nodig is om
de vrijwilligers te kunnen begeleiden.

Beschikbaarheid

Omschrijven vrijwilligersprofiel

Voor sommige vrijwilligersfuncties is het een
vereiste dat de vrijwilliger een cursus volgt,
bijvoorbeeld voor de Voorleesexpress. Het kan
ook zijn dat je als bibliotheek wil dat de
vrijwilligers samen met de medewerkers
cursussen volgen. Wees ook duidelijk over de
gewenste aanwezigheid bij teamoverleggen en
eventuele andere activiteiten.

In het strategisch kader van de bibliotheek is de
visie op de inzet van vrijwilligers en welke
doelstellingen de bibliotheek wil bereiken
vastgelegd. In het jaarplan is uitgewerkt hoe de
doelstellingen bereikt gaan worden en hoeveel
medewerkers en vrijwilligers hiervoor ingezet
worden.

In het vrijwilligersprofiel neem je een heldere
omschrijving van het takenpakket van de
vrijwilliger op. Leg hierbij vast wat de
verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn.
Stel vast welke inzet je verwacht in uren en op
welke dagen en eventueel welke locaties.
Verwacht je dat de vrijwilliger cursussen volgt en

De definitie van vaardigheden is de handelingen
die iemand beheerst. Over het algemeen zullen
dat digitale vaardigheden zijn. Maak per
functieprofiel specifiek om welke (digitale)
vaardigheden het gaat. Verwacht je van een
gastvrouw dat ze klanten kan helpen met printen
of laat je dat aan een vaste medewerker over?

Inventariseer welke competenties voor het
vrijwilligerswerk nodig zijn. Van een vrijwilliger in
de selfservice verwacht je een grote mate van
zelfstandigheid en van een vrijwilliger die de
boeken opruimt wil je graag dat deze nauwkeurig
is. Denk hierbij ook aan wat iemand passend
maakt binnen het team en de bibliotheek.
Sommige bibliotheken werken met competenties
die voor iedereen gelden. De meest voorkomende
competenties zijn klantgerichtheid, pro-activiteit
en ondernemerschap.

Hier stel je de praktische zaken rond de
beschikbaarheid vast. Je kunt hierbij denken aan
de dagen dat iemand beschikbaar is, het aantal
uren dat iemand zich in wil zetten en mogelijk de
duur. Geef ook aan als je verwacht dat de
vrijwilliger op verschillende locaties gaat werken.

Deskundigheid
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Wat heb je te bieden?

geschiktheid van de vrijwilliger toetsen, dan
levert een goed voorbereid individueel gesprek
de meeste inzichten op. Kan de vrijwilliger
meteen starten en wil je alleen een
kennismakinggesprek voeren, dan kun je dit in
een groepje doen. Kennismaken en informeren
gaan dan wel een beetje door elkaar lopen.
Sommige bibliotheken lossen dat op door de
vrijwilliger een of twee keer te laten proefdraaien
voordat ze een definitief besluit nemen.

Vacature

De uitnodiging voor het intake- of
kennismakingsgesprek is het tweede belangrijke
contactmoment. De toon in deze brief kan al veel
van het enthousiasme van de organisatie overbrengen. Geef in de uitnodigingsbrief aan wat het
doel van het gesprek is, met wie ze het gesprek
gaan voeren en welke documenten ze eventueel
mee moeten nemen. Geef ook toelichting op de
AVG-regels en informeer over het aanvragen van
de VOG. Zorg er daarbij voor dat als het gesprek
online plaatsvindt, je helder in de
uitnodigingsbrief verwoordt via welk medium het
gesprek plaatsvindt (bijvoorbeeld MS Teams of
Zoom) en wat de vrijwilliger hiervoor moet doen.
Het kan zijn dat de vrijwilliger nog geen ervaring
heeft met dergelijke gesprekken, dus een uitleg is
essentieel. Moet de vrijwilliger een programma
downloaden om deel te nemen aan het gesprek
(zoals Skype) of kan hij/zij simpelweg op de link
klikken die jij vooraf stuurt?

Vrijwilligers hebben verschillende redenen
waarom ze zich aanmelden. Wat je te bieden hebt
als organisatie kan heel motiverend zijn. Het gaat
dan om zaken als het ontmoeten van andere
mensen, een maatschappelijke bijdrage leveren of
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast
zijn natuurlijk de praktische zaken belangrijk
zoals de vrijwilligersvergoeding, reiskosten en een
bibliotheekabonnement.

Op basis van het vrijwilligersprofiel kun je een
vacaturetekst schrijven. Hiervoor kun je gebruik
maken van het document Vrijwilligers die bijdragen
aan je merk en het Stijlgidsje Amstelland. Hoe de
tekst er precies uit gaat zien heeft ook te maken
met waar je de vacature gaat plaatsen.
Je kunt per vacature overwegen waar je de
doelgroep vindt die in aanmerking komt voor
jouw vrijwilligersfunctie en daar het kanaal op
aanpassen. Is jouw doelgroep bijvoorbeeld
voornamelijk online te bereiken of werkt een
advertentie in de wijkkrant beter? In bijgaand
Inspiratiedocument werving en selectie
vrijwilligers vind je meer tips en ideeën voor de
werving van vrijwilligers.

Processtappen

Na het plaatsen van de vacature volgen een
aantal processtappen om in te regelen. Waar komt
een reactie op een vacature of een oproep terecht
binnen de organisatie? Wie kan er gebeld worden
bij vragen? En de gouden tip is om alvast tijd in de
agenda’s te plannen om reacties te lezen en
gesprekken te voeren.
De meeste bibliotheken hebben een
aanmeldingsformulier op de website. Geef
duidelijk aan welke gegevens je wil ontvangen.
Misschien wil je al een cv of een korte
motivatiebrief zien. Zorg dat dit formulier bij
iemand terecht komt die er meteen mee aan de
slag kan. Dit is het eerste contact met je nieuwe
vrijwilliger en je kans om een goede eerste indruk
te maken!
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ga je
in gesprek met de nieuwe vrijwilligers. Dit kun je
in een groepje doen of individueel. Wil je de

Het gesprek

Het kennismakings- of intakegesprek is het
volgende belangrijke contactmoment. De nieuwe
vrijwilliger en de bibliotheek gaan elkaar voor het
eerst ontmoeten! Fysiek of digitaal, maak tijd en
geef aandacht. Ook een vrijwilliger die uiteindelijk
niet komt kan op basis van de eerste
contactmomenten ambassadeur van de
bibliotheek worden.
Bereid het intakegesprek goed voor. Wat wil je
echt weten van de vrijwilliger? Wat zijn de
specifieke kennis, vaardigheden en competenties
die nodig zijn? Wat is de motivatie van de
vrijwilliger en hoe zit het met de inzetbaarheid?
Hier vind je een Format voor het gesprek. Aan het
einde van het gesprek geef je aan wat de
vervolgstappen zijn. Spreek van tevoren af of je
de vrijwilliger in het gesprek al aanneemt of dat je
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dit op een later moment beslist. Je spreekt dan
een volgend contactmoment af waarin je het
besluit laat weten en de indiensttreding in gang
gaat zetten. Het kan zijn dat de vrijwilliger ook behoefte heeft aan bedenktijd.
Het allerbelangrijkste is dat je in dit gesprek het
warme gevoel geeft en op zoek gaat naar de
wederzijdse motivatie en wat je voor elkaar kan
betekenen.

Start van de vrijwilliger

De start van de vrijwilliger bij de bibliotheek kent
een aantal communicatiemomenten. Natuurlijk
het moment waarop je de vrijwilliger uitnodigt om
te gaan starten en de eerste dag in de
bibliotheek. Om goed te kunnen starten wil je vrijwilligers informatie geven over de bibliotheek,
hoe de dingen werken en waar ze vragen kunnen
stellen. Veel bibliotheken geven de vrijwilligers
een welkomstmap met informatie, bieden een
inwerkprogramma aan en koppelen de vrijwilliger
aan een buddy voor de eerste periode. Het is aan
te raden om na een aantal weken een eerste
evaluatiegesprek af te spreken om de eerste
ervaringen uit te wisselen.

Andersom kijken

Het bovenstaande stuk is vanuit het oogpunt van
de bibliotheek geschreven en geeft aan hoe je
kunt sturen op de instroom van de vrijwilligers
die je nodig hebt. Je kunt ook andersom kijken en
ontvangen wat je aangereikt krijgt. De meeste
bibliotheken kennen de spontane aanmeldingen
van vrijwilligers die voor een korte of langere tijd
graag wat willen bijdragen. Vanuit de community
library gedachte is dit zeer passend omdat je
maatschappelijke waarde wil creëren en
vrijwilligers spelen daar een belangrijke rol in. In
de meeste bibliotheken zal de combinatie van
sturen op de vrijwilligers die je zoekt, ruimte
geven aan de spontane aanmeldingen en de
vragen die je vanuit samenwerkingspartners krijgt
het beste werken. De bibliotheek heeft
vrijwilligers nodig om te kunnen ondersteunen in
de dienstverlening maar ook als verbinding met
het lokale netwerk.

Voor de start zijn er ook een aantal
administratieve zaken die geregeld moeten
worden. Hiervoor hebben we een
Checklist in dienst vrijwilliger gemaakt.
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Vrijwilligers
die bijdragen
aan je merk
Merkwaarden als uitgangspunt
Als bibliotheek sta je ergens voor. Je hebt een
bepaalde visie voor ogen en een positionering en
merkwaarden gekozen die uitdragen waar je voor
staat (bijvoorbeeld verbindend, gastvrij of
vooruitstrevend)¹. Deze merkwaarden draag je
consistent uit, in alle communicatie, procedures
en gedrag van alle medewerkers. Zodat je klanten
en relaties ook telkens ervaren waar jouw merk
voor staat en je een stevig imago neerzet.
Diverse bibliotheken in Noord-en Zuid-Holland
zijn de afgelopen jaren actief aan de slag gegaan
met het verankeren van hun merkwaarden in de
organisatie. Daarbij worden medewerkers vaak
actief betrokken en gestimuleerd hun gedrag te
laten aansluiten op de gekozen merkwaarden,
maar niet elke bibliotheek heeft in dit traject ook
de vrijwilligers meegenomen. Terwijl zij toch ook
vaak contact hebben met de klant en dus een
onderdeel vormen van het beeld dat je wilt
neerzetten.

Stap 1
Kies de merkwaarden waar je op wilt focussen
In een merkhuis staan vijf merkwaarden, die
samen de essentie vormen van jouw merk (zie
voorbeeld merkhuis van de Bibliotheek
Amstelland). Voor de werving & selectie van
vrijwilligers hebben we ervoor gekozen om te
focussen op twee merkwaarden, namelijk Gastvrij
en Plezier. Dit zijn de twee waarden die we
minimaal terug willen zien in het gedrag van de
vrijwilligers, maar dus ook in alle uitingen richting
deze vrijwilligers.

Merkhuis

Hoe zorg je dat je vrijwilligers al vanaf het
allereerste contact met de bibliotheek voelen
waar het merk voor staat, zodat ze het zelf ook
uitdragen naar buiten?
4 Stappen
Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan bij de
Bibliotheek Amstelland, waarbij vanuit de pilot de
focus is gelegd op de werving en selectie. We
hebben hierbij de volgende stappen gezet (in
samenwerking met zowel de marketeer als
vrijwilligerscoördinator van de bibliotheek):

¹ Bibliotheken die geen eigen positionering en merkwaarden
hebben gekozen, kunnen gebruik maken van de landelijke
merkstrategie. Begin 2021 is de merkgids voor ‘de Bibliotheek’
gepresenteerd vanuit de VOB marketingcommissie.
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Stap 2
Breng alle contactmomenten in kaart
Vervolgens is in kaart gebracht welke
contactmomenten er in welke stap van het
wervingsproces zijn. Dit hebben we gedaan aan de
hand van de employee journey van de vrijwilliger.
Dit geeft inzicht in welke communicatie er al is, en
waar mogelijk iets ontbreekt.
Bij elke uiting zijn de volgende vragen gesteld:
•	Sluit deze uiting aan bij de vraag/
informatiebehoefte van de potentiële
vrijwilliger (Relevantie)?
•	Sluit deze uiting aan bij de merkwaarden die
we willen uitstralen?
Stap 3
Vertaal je merkwaarden naar je stijlgids
De meeste bibliotheken werken vanuit de
huisstijlgids van de landelijke huisstijl, maar als
je je eigen (lokale) positionering sterker wil
aanzetten, is het de moeite waard om je stijlgids
aan te vullen op de elementen die alle collega’s
helpen om de merkwaarden beter tot uiting te
brengen in de communicatie uitingen.
Denk aan elementen als tone-of-voice, sfeer en
keuze in beeldmateriaal. Maar geef daarnaast ook
tips hoe je de merkwaarden in de content kunt
versterken. Bekijk het voorbeeld uit de pilot
(Stijlgids merkwaarden Bibliotheek Amstelland).
stap 4
Redactieslag & Contentcreatie
De laatste stap bestaat uit een redactieslag over
de bestaande uitingen en/of creatie van nieuwe
communicatie uitingen. Werk hierbij vanuit zowel
relevantie als de merkwaarden.
In het voorbeeld van de Bibliotheek Amstelland
was de vraag: Hoe laten we deze uitingen meer
plezier en gastvrijheid uitstralen?

Ideeën waren o.a.:
•	Focussen op elementen die de merkwaarden
ondersteunen, zoals in dit geval het belang van
fijne gastheren/-vrouwen of een bijdrage
leveren aan het bevorderen van leesplezier.
•	In de content de vrijwilligers zelf laten vertellen
of laten zien waarom dit werk zo leuk is
•	De cultuur van de organisatie in de
vacaturetekst opnemen
•	Voeg iets ‘leuks’ toe aan het welkomstpakket
(dat nu vooral bestaat uit veel officiële
informatie).
•	Een e-mail met korte video om welkom te heten
in plaats van een formele brief.
Extra:
Merkwaarden vertalen naar vrijwilligersprofiel
Als de (potentiële) vrijwilliger vanuit alle
communicatie steeds in aanraking komt met
eenzelfde merkgevoel, zal hij/zij zelf ook
makkelijker automatisch dit in zijn/haar gedrag
laten terugkomen. Maar om dit te versterken kun
je er natuurlijk ook actief op selecteren. Om
hierbij te ondersteunen zijn de merkwaarden
vertaald naar kwaliteiten waarop in de vacaturetekst en gesprekken gestuurd kan worden.
Door dit te doen trek je mogelijk ook een ‘ander’
type vrijwilliger aan die meteen goed aansluit op
de merkwaarden waar je jouw bibliotheek in de
toekomst op wilt laten doorgroeien.
Zelf aan de slag?
Niet elke bibliotheek werkt vanuit dezelfde
merkwaarden, maar met deze vier stappen kan elke
bibliotheek aan de slag om de eigen positionering
door te vertalen naar de werving en selectie van
vrijwilligers. Doe dit vooral ook in samenwerking
met je eigen marketing/communicatie collega(’s).
Wil je hierover eens sparren of heb je hulp nodig?
Neem dan contact op met Maaike Verhoeven:
T 06 36 22 33 99 mverhoeven@probiblio.nl
of Monique van der Loo:
T 06 41 56 55 14 mvdloo@probiblio.nl
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Stijlgids
Bibliotheek
Amstelland
Voorbeeld van uitwerking gekozen merkwaarden
naar een stijlgids
Uitgangspunt:
Merkwaarden Plezier en Gastvrij
Vraag:
Hoe vertalen we deze uitgangspunten naar
alle communicatie en acties richting en rondom
vrijwilligers?
Stijlregels
De landelijke huisstijl voor bibliotheken
(zie portal.landelijkehuisstijl.nl) is leidend in de
huisstijl van Bibliotheek Amstelland, waarbij we
extra focus leggen op elementen die de merkwaarden plezier en gastvrijheid ondersteunen.
Gebruik de schrijfwijzer van de landelijke huisstijl
voor het schrijven van sterke teksten, maar bekijk
vervolgens ook kritisch of die elementen eruit
springen die plezier en gastvrijheid uitstralen.
Algemeen
•	Gebruik (waar relevant!) argumenten die
inspelen op plezier en gastvrijheid.
Denk bijvoorbeeld aan:
- 	Een quote van een bestaande vrijwilliger
waarom het zo fijn werken is bij de bibliotheek.
- 	Benoem het belang van gastheren en -dames
voor de bibliotheek
- 	Zorg dat de nieuwe vrijwilliger zichzelf gastvrij
onthaald voelt, al vanaf het eerste
communicatiemoment.
- 	Benoem wat het vrijwilligerswerk leuk maakt
•	Kies altijd voor een positieve insteek. Blijf
daarom ook weg van woorden als ‘moeten’ en
‘dienen’.

•	Maak het makkelijk voor de lezer om contact op
te nemen met vragen (gastvrij!)
•	Maak het persoonlijker door een medewerker te
noemen als contactpersoon in plaats van een
anoniem adres als bijvoorbeeld ‘secretariaat’.
Aanvullend, specifiek voor teksten
•	Schrijf altijd vanuit de je-vorm, ook richting
(oudere) vrijwilligers
•	Plezierige communicatie vertaalt zich naar:
heldere teksten, niet te lange zinnen, zonder
taalfouten, goed gebruik van tussenkopjes,
prettig om te lezen.
•	Schrijf in de actieve vorm
(geen worden/zullen/etc.)
•	Schrijf altijd vanuit de relevantie voor de lezer/
vrijwilliger. Begin de tekst met wat hij wil weten.
En laat weg wat in deze fase nog niet relevant is.
Meer schrijftips vind je in de schrijfwijzer van de
landelijke huisstijl.
Aanvullend, overige materialen
•	Kies waar relevant voor ondersteunend
beeldmateriaal dat plezier en gastvrijheid
uitstraalt.
•	Ga op zoek naar de creatieve manieren om
social media in te zetten, die inhaken op plezier
en gastvrijheid. Denk bijvoorbeeld ook aan
relevante quotes of polls op social media, een
instagram takeover door een vrijwilliger die niet
alleen vertelt maar ook laat zien waarom het zo
leuk is, etc.
Bij vragen of twijfel kun je sparren met:
[naam verantwoordelijke collega]
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terug

Stijlgids
Bibliotheek
Amstelland

Voorbeelden ter inspiratie:

Oude tekst:
Je wordt welkom geheten door [naam]
[…] wordt jouw vaste aanspreekpunt in de
bibliotheek.
[…] zal je rondleiden in de bibliotheek, je laten
kennismaken met de andere medewerkers en
vrijwilligers. Ook zal […] je gaan inwerken.

Oude tekst:
Hierbij ontvang je een map met informatie.
In de map vind je o.a. de informatie over het
lidmaatschap, de openingstijden, over hoeveel
boeken de klant kan lenen, etc. Lees het op je
gemak door.

→

→

Voorstel nieuwe tekst:
[…] heet je daar welkom en is je vaste
aanspreekpunt. Na een eerste kopje koffie of
thee krijg je een rondleiding door de bibliotheek en maak je kennis met de andere
vrijwilligers en medewerkers. Daarna ga je
aan de slag.

Voorstel nieuwe tekst:
Wil je je alvast inlezen op wat er allemaal aan
leuke dingen gebeurt in de bibliotheek? In de
bijgevoegde informatiemap lees je hier meer
over, aangevuld met wat praktische informatie.
Ook kun je ons volgen op Facebook en/of je
inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.
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Inspiratiedocument
werving en
selectie
vrijwilligers
Werven via het eigen netwerk loont!
Met stip op nummer 1 bij het werven van
vrijwilligers staat: werf via het eigen netwerk! Laat
de vrijwilliger optreden als ambassadeur van het
vrijwilligerswerk! Wat ook goed werkt, is als
iemand met een voorbeeldfunctie ambassadeur is
voor jouw organisatie. Steeds vaker zie je
waarderingen en reviews. Maar nog krachtiger dan
een like van de buurvrouw is het als iemand met
een voorbeeldfunctie zich inzet als ambassadeur.
Bijvoorbeeld een (lokale) bekendheid die zich een
dagje inzet als vrijwilliger en daar een video over
maakt. Dat kan ook een trendsetter in de klas zijn
of de directeur van een bedrijf. De kracht hiervan
zit in twee dingen: mensen raken overtuigd dat
vrijwilligerswerk waardevol is omdat dit
voorbeeldfiguur het zegt. Daarnaast, doordat deze
ambassadeur het binnen zijn of haar eigen
netwerk deelt, wordt het gezien door een nieuw
publiek en krijg je een groter bereik.
Bron: nov
Waarom worden mensen vrijwilliger?
Wees je ervan bewust waarom mensen
vrijwilligerswerk doen. Het filmpje hieronder geeft
een heel goed beeld. Vraag daarnaast potentiële
nieuwe vrijwilligers in het sollicitatiegesprek naar
hun beweegredenen en behoeftes.
Filmpje USP vrijwilligerswerk
Doelgroep (gericht) werven
Om de vrijwilliger te vinden die echt van toegevoegde waarde is voor de bibliotheek, is de
belangrijkste stap het bepalen van de doelgroep
waarvoor je gaat werven. Wil je dit proces zorgvuldig doorlopen, dan begin je altijd met de
volgende vragen: waarom zoek ik vrijwilligers
(wat is het doel) en vervolgens wie heb ik

hiervoor nodig? Dan kun je gaan kijken hoe je
deze mensen kunt bereiken.
Weet jij wie je binnenboord wilt hebben? Pas je
werving aan op de doelgroep!
De jonge vrijwilliger (Millenial en Generatie Z)
Millennials en jongeren van Generatie Z willen
sociale impact maken met hun werk. Als
bibliotheek kun je inspelen op deze wens door de
mogelijkheid te bieden om vrijwilligerswerk te
doen. De bedrijven in het artikel hieronder zijn
hier al succesvol in, lees snel verder: Win de slag
om de millenial
Door deze jongere generaties aan de bibliotheek
te verbinden via vrijwilligerswerk, stimuleer je
ook de verbinding met een nieuw publiek voor de
bibliotheek. Twee vliegen in een klap!
Filmpje: jonge vrijwilliger aan het woord
TIP:
Jonge vrijwilligers nodig? Laat ze geen brief en c.v.
opsturen, maar een korte videosollicitatie.
De expertvrijwilliger
Iemand die op basis van zijn/haar specifieke
kennis, competenties en wensen vrijwilligerswerk
doet. Bijvoorbeeld voor het taalhuis of de digitale
dienstverlening.
Voorbeeld van werving van een expert vrijwilliger
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De ondersteunende vrijwilliger
De vrijwillige ondersteuner zoekt minder
verantwoordelijkheden en uitdaging in de
werkzaamheden, maar werkt meer vanuit het
principe ‘goed te doen’ en erbij horen.
Bijvoorbeeld opruimhulp of boek aan huis dienst.
TIPS:
•	Zet je wervingsboodschap uit op een plek waar
de vrijwilliger te vinden is (jongeren bereik je
niet door een boodschap in de krant te zetten)
•	Organiseer activiteiten voor de beoogde
doelgroep
•	Betrek de doelgroep bij het opzetten van de
werving: wat vinden zij leuk en gepast?
Inspirerende voorbeelden van werving en
wervingskanalen
Naast de standaard wervingskanalen zoals
adverteren op de website, een advertentie
plaatsen of een inschrijfformulier op de balie zijn
er veel andere opties. Hieronder wat inspirerende
voorbeelden. Laat daarbij meteen bij de werving
je waardering al blijken!
GOUDEN TIP:
Werf creatief: ‘Rembrandt gevraagd’ in plaats van
‘Schilder gezocht’.
Dit artikel geeft hierover, en nog over veel meer,
goede tips!

•	Boeken/filmdisplay over vrijwilligers
•	Thematafels door vrijwilligers
•	Instagram take-over
•	Actiebanner op Facebook
•	Artikel/oproep onder nieuwbrief leden
•	Vrijwilligersnieuwsbrief/special van interne
nieuwsbrief
•	Google Adwords: campagne vrijwilligers gezocht
•	Vrijwilligersontbijt: voor iedereen met interesse,
laat je informeren tijdens een lekker ontbijtje
•	Dagje meelopen/snuffelstage (HBO studenten
uitnodigen)
•	Maak gebruik van een vacaturebank
•	Bundel je krachten met vrijwilligersorganisaties
en organiseer een vrijwilligersbeurs
•	Spreek naast het netwerk van je vrijwilligers het
netwerk van je medewerkers aan
•	Benut de social mediakanalen, maar vergeet
niet dat ook analoge kanalen kunnen werken.
Denk hierbij aan de lokale sportclub, een
prikbord op school of bij het gezondheidscentrum, een oproep in de kantine of supermarkt
Inzetten van Social Media
Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen
profiteren van ‘de kracht van social media’ door
op zoek te gaan binnen de juiste online
netwerken en voor het verbinden van de
doelgroep aan jouw organisatie. Geef informatie,
stel vragen, zoek contact en verbind!
De kracht van social media
→ Maak een video: wat doen vrijwilligers in de
bibliotheek en waarom doen ze vrijwilligerswerk?
Hieronder een voorbeeld ter inspiratie. Het
filmpje kan je vervolgens op veel verschillende
kanalen delen. Promotievideo vrijwilliger
→ Stel gewoon de vraag! Waarom wil jij je inzetten
als vrijwilliger?

Andere kanalen die je kan inzetten voor de
werving van vrijwilligers zijn:
•	Vrijwilligerspagina op de website van de
bibliotheek
•	Persbericht, oproep huis-aan-huiskrant,
interview
•	Testimonials van vrijwilligers bij de bibliotheek
in lokale media
•	Narrowcasting

Waarom zou de vrijwilliger juist bij de bibliotheek
zich in willen zetten? Gezelschap, missie
bibliotheek, scholing, onkostenvergoeding of
eenzaamheid?
→ Vraag huidige vrijwilligers waarom zij zich
inzetten en maak hier een mooi filmpje van om te
delen op verschillende kanalen.
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Ledenmailing
Heb je er wel eens aan gedacht om je leden te
attenderen op vrijwilligerswerk? Je kan in één
keer een grote groep mensen bereiken door het
uitsturen van een ledenkaart via een
ledenmailing. De ledenkaart is bedoeld om inzicht
te geven in het ledenbestand van de bibliotheek
en de bereidheid van leden om zich in te zetten
als vrijwilliger bij de bibliotheek. De ledenkaart
kan bijvoorbeeld worden verstuurd door middel
van een online formulier. Deze kan op
verschillende manieren verspreid worden, zoals
via de mail, website of de nieuwsbrief. Ook kan

een nieuw lid bij inschrijving gelijk worden
gevraagd om het formulier in te vullen.
Onderstaand is een voorbeeld van een
ledenkaart. Deze kan echter naar eigen wens
worden aangepast of aangevuld.
Praktische tip: maak een link naar de website van
de Bibliotheek voor meer informatie over de
betreffende functie(s).
Vrijwilligers werven via leden
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Format mailing via ledenkaart
Best lid,
Heb jij er wel eens over nagedacht om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Bij de bibliotheek zijn wij heel blij met onze vrijwilligers! Niet alleen omdat ze heel nuttig werk voor ons
doen. Vrijwilligers brengen de bibliotheek in contact met de maatschappij vanuit een andere
invalshoek, zorgen voor diversiteit en doen hun vrijwillige werk met passie en vanuit overtuiging!
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen inrichten is de rol van vrijwilligers voor ons van
groot belang.
Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de bibliotheek. Bijvoorbeeld als taalmaatje,
gastvrouw- of heer, opruimer, vrijwilliger bij het Informatiepunt Digitale Overheid of als vrijwilliger bij
de VoorleesExpress. Voor ieder wat wils!
Gelukkig hebben wij al veel vrijwilligers die zich inzetten voor de bibliotheek. Toch kunnen wij altijd
meer vrijwilligers gebruiken! Misschien wil jij als lid van de bibliotheek ook wel vrijwilligerswerk doen
bij ons?
Dit kun je aan ons kenbaar maken via onderstaande ledenkaart. Het invullen van de kaart verplicht je
tot niets. Het geeft ons alleen een beeld van wie bereid en in staat is zich in te zetten als vrijwilliger
voor de Bibliotheek. Wij geven jouw gegevens niet door aan anderen en als je vragen niet wilt
beantwoorden, dan hoef je dat vanzelfsprekend niet te doen. De invulling van de vragen is bovendien
nooit bindend.
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Intakegesprek
vrijwilliger
Datum:
Naam vrijwilliger:
Gereageerd op vacature:
In gesprek met:

Welkom
Gesprekspartners bibliotheek stellen zich voor, korte toelichting
op functieprofiel en het werken met vrijwilligers
Vrijwilliger
Vrijwilliger stelt zich voor en licht reactie op vacature toe
Wat willen we weten?
• Motivatie
• Verwachtingen
• Kennis en ervaring. Hobby’s
• Beschikbaarheid/belasting
• Voorkeuren werkzaamheden
Wat gaan we vertellen?
• Algemene info bibliotheek
• Toelichting op functie en werkwijze
• Verwachtingen
• Rechten en plichten (VOG en overeenkomst)
• Waardering (abonnement, borrels, kerst)
Vervolgstappen en afspraken
•	Spreek van tevoren af of je in het gesprek al het besluit neemt of
de vrijwilliger mag komen of dat je daar binnen enkele dagen over belt.
Voor de vrijwilliger is dit ook een beslismoment.
• Afspraken maken over de start
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1. Bibliotheek en functie toelichten

2. Wat is je motivatie om in de bibliotheek vrijwilliger te worden?

3. Verwachtingen bespreken (van de bibliotheek en van de vrijwilliger)

4. Werkervaring

5. Hobby ‘s , kwaliteiten

6. Taken van de vrijwilliger

7. Beschikbaarheid en belastbaarheid

8. Rechten en plichten; VOG, verzekering, legitimatie

9. Gratis abonnement, kerstdiner, zomerborrel

10. Vervolgprocedure
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Checklist
In dienst
vrijwilliger
LG of VC geeft besluit door aan PSA
PSA stuurt bevestigingsbrief en vraagt ontbrekende gegevens op
Invoeren vw in PSA
Opstellen vrijwilligersovereenkomst (incl. geheimhoudingsverklaring) en toesturen
Aanvraag VOG
Inplannen 1e dag nieuwe vw, VC en buddy
Sturen uitnodigingsbrief 1e dag
Welkomstmap
Afspraak rondleiding BHV
Communicatie
Kennismaking met andere vw/collega’s
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