


Presentatie werving vrijwilligers

2019



Agenda

1. Het belang van werving

2.Start met inzicht

3.Hoe kun je werven?

4.Wat doet KWF aan werving?

5.Vrijwilligers verwelkomen



Wát een prestatie!

Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 

Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent
adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus.

Vestibulum volutpat pretium libero.



1. Het belang van werving

56% van NL heeft een donatie gedaan 
tijdens de collecteweek

De belangrijkste reden om niet te 
doneren, was:

geen collectant getroffen

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1547199967640/kwf-werfposter-2018-print-a-3-de.pdf


2. Start met inzicht

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1553167651621/stappenplan-vrijwilligerswerving-schema.pdf


2. Start met inzicht

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1553167651621/stappenplan-vrijwilligerswerving-schema.pdf


Stel je voor…dat íedere vrijwilliger
1 nieuwe vrijwilliger 

zou aandragen… door te vragen!



3. Hoe kun je werven?

Huis-aan-huis

Op straat

Via ouders, 
collecteren met kids

Teamwerving



Huis-aan-huis werven

Wil je 1 keer per jaar 
een paar uurtjes helpen 

met de KWF-collecte in deze wijk? 

We zoeken collectanten en/of een wijkhoofd. 
Dat is belangrijk, omdat je daarmee geld 

inzamelt voor kankeronderzoek. 

Daarnaast is het
gezellig om je buren te spreken 

of te leren kennen. 

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168241333/stappenplan-huis-aan-huiswerving-20190317.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168241333/stappenplan-huis-aan-huiswerving-20190317.pdf


Straatwerving

Waar ga je staan?

• Kies een drukke plek uit 
in de wijk 

waar je nieuwe vrijwilligers 
nodig hebt. 

• Sluit je aan bij een lokaal 
evenement, zoals een 

braderie. 

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168261368/stappenplan-straatwerving-20190319.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168261368/stappenplan-straatwerving-20190319.pdf


Werving ouders, met kinderen

Contact leggen

• De meeste ouders zitten in een 
app- of Facebookgroep van school 

of een vereniging.
Daar kun je een berichtje (laten) 

plaatsen.

•  Vraag of je kleurplaten mag
achterlaten op plekken waar veel

kinderen komen, bijv. in
een sportkantine, de bibliotheek of 

bij het consultatiebureau of een bso.

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168332799/stappenplan-werving-ouders-20190319.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168332799/stappenplan-werving-ouders-20190319.pdf


Teamwerving

Wil je met 
jouw voetbalteam 

op zaterdag 7 september collecteren bij 
winkelcentrum Rokade?

Benader bedrijven en verenigingen gericht, 
bijvoorbeeld via een bekende.

Zit je zelf bij een vereniging? 
Daag dan je teamgenoten uit!

Middelbare scholieren kunnen vaak een 
paar dagen/weken per jaar vrijwilligerswerk doen 

tijdens een maatschappelijke stage. 
Informeer eens bij de middelbare school in jouw 

buurt.

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168348238/stappenplan-teamwerving-20190319.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1553168348238/stappenplan-teamwerving-20190319.pdf


KWF-promodag 11 mei

Aanmelden 
tot 15 april



Werfmaterialen

Bekijk en/of download materialen op

materialenbank.kwf.nl

Bestel je werfmaterialen direct via

kwf.collecteweb.nl

Bestel je vóór 30 maart, 
worden ze geleverd in de week van 1 april

https://materialenbank.kwf.nl/
https://kwf.collecteweb.nl/


4. Wat doet KWF aan werving?

• LinkedIn
• Facebook
• Werfbrieven/mails/persbericht

Collecte- en 
districtscoördinator

• Facebook
• Straatwerving

Wijkhoofd

• Straatwerving (ook “bijvangst” )
• Facebook

Collectant



Samenwerking!

KWF:

Alléén op verzoek 
ter 

ondersteuning 
als het 

de afdeling zelf 
niet volledig lukt

SAMEN Afdeling:

Persoonlijke 
werving 

effectiever: 
van vrijwilliger 
tot vrijwilliger



5. Vrijwilligers verwelkomen

Het ijzer smeden als het heet is



5. Vrijwilligers verwelkomen

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1549010494295/kwf-startersboekje-wijkhoofden-printversie-de.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548938586610/kwf-collectanten-stappenplan-2019-printversie.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548339285953/startersboekje-2017-digitaal-de.pdf


DANKJEWEL! 

KWF-promodag
11 mei 2019

Aanmelden?
aanmelden@kwf.nl

Word lid van de 
Facebook-groep

“KWF-afdelingen”

mailto:aanmelden@kwf.nl
https://www.facebook.com/groups/452825301764532/



