beloon op

vier iedere

maat

mijlpaal
samen
• vier het bereiken van een x aantal leden
• vier een jubileum van een vrijwilliger bij 1, 5 of 10 jaar
• vier het ontvangen van een subsidie
• vier belangrijke positieve ontwikkelingen

maak

begeleiding

persoonlijk
bied
opleidingsmogelijkheden
aan

• vraag waarom iemand zich inzet
• vraag naar persoonlijke doelen en help deze te bereiken

• maak een beloning persoonlijk
• Geef een beloning bij belangrijke gebeurtenissen of feestdagen
• verras de vrijwilliger op zijn of haar verjaardag

briljant

vip

• Trainingen
• cursussen
• workshops

Vrijwilligers zijn onmisbaar.

interivjkiseween

maandel

vrijwilliger
media
aal via social
deel het verh k wervend)
(werkt oo

Organisaties doen veel moeite om vrijwilligers te
krijgen. Door je vrijwilligers te waarderen, zorg je
ervoor dat ze enthousiast blijven en dat je ze
behoudt voor de lange termijn.

laat de vrijwilliger
merken dat hij
hij/zij
belangrijk is
• geef de vrijwilliger bepaal
de
• doe een vrijwilliger van de priveleges
• zet de vrijwilliger publiek maand verkiezing
elijk in het zonnetje

Hoe doe je dat eigenlijk,
je vrijwilligers waarderen?
Hierbij enkele inspirerende tips.

activiteiten
geef
(waar mogelijk)

aandacht
• Geef regelmatig een compliment
• ga in gesprek over de bijdrage die de vrijwilliger levert
• vraag om advies en de mening van de vrijwilliger
• luister goed naar de vrijwilliger

vrijwilligers zijn onmisbaar., waardeer jouw vrijwillers ook met de #watjijdoet toolkit

samenzwolle.nl//i /watjijdoet

zoals een
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fantastisch
onbetaalbaar SCHITTEREND
waarom doe jij
vrijwilligerswerk?

vrijwillig
er
volwasse s zijn
n versies
..
van goed
e feeen

vrijwilligers
aar...
zijn onbetaalb

...maa
dat je r goed dan
ze nie
te bet t hoeft
alen

ji

jdoet

• het Houdt mij gezond
• om de gezelligheid
• om wat voor een ander te doen
• voor de sociale contacten
• voor mijn CV
• anders:

# W at

wist je dat
vrijwilligers
gemiddeld
langer leven?

wie is...
de meest
eigenwijze
vrijwilliger?

wie is...
de gezelligste
vrijwilliger?

wie is...
de liefste
vrijwilliger?

deel de uitkomsten online #watjijdoet
hoe? maak een leuke portretfoto van de liefste, gezelligste en meest eigenwijze vrijwilliger en deel dit op social media!
Watjijdoet is een initiatief van ZwolleDoet! en Stadkamer

