
 
 

TIPS OM JOUW VRIJWILLIGERS BETROKKEN TE HOUDEN TIJDENS DE CORONAPERIODE  

Blijf informeren en check regelmatig hoe het gaat met je vrijwilligers 
Het is belangrijk om het contact te behouden met je vrijwilligers, ook als je activiteiten niet door 
kunnen gaan. Als je weer kunt starten, wil je natuurlijk graag weer kunnen bouwen op je 
vrijwilligers. Een van de redenen waarom vrijwilligers stoppen is een gebrek aan informatie. 
Vrijwilligers moeten niet het gevoel krijgen dat er van alles speelt bij ‘hun’ organisatie waar ze geen 
weet van hebben. Dat speelt nu in deze periode meer dan ooit. Vertel hoe de coronacrisis en alle 
maatregelen de organisatie op dit moment raakt. Geef inzicht in de vraagstukken waarmee de 
organisatie bezig is. Bijvoorbeeld welke financiële gevolgen heeft het coronavirus voor de 
organisatie? Wees daarbij eerlijk, open en transparant, hierdoor kun je op steun rekenen van 
vrijwilligers.  
 
Al kun je niet meer bij elkaar komen, er zijn genoeg handige digitale middelen om met elkaar te 
communiceren. Zijn er vrijwilligers ziek of kwetsbaar? Laat weten dat je aan ze denkt.  
 
Voorbeelden voor communicatie met je vaste vrijwilligers in corona-tijd:  

 Houd een online spreekuur waarbij je je vrijwilligers uitnodigt in te bellen en vragen te 
stellen  

 Organiseer een online vergadering met je belangrijkste vrijwilligers  
 Laat de voorzitter of een ander bestuurslid een vlog maken en post die op je website speciaal 

voor je vrijwilligers. Voor het maken van een vlog kun je hier kijken: 
https://www.maxvandaag.nl/sessies/cursus/vlogcursus/vlogcursus-van-max-deel-1/ 

Verbeter je samenwerking vanuit thuis! 
Nu iedereen thuis is, merk je dat de communicatie best lastig is. Het is verstandig om afspraken te 
maken over de manier van communiceren. Kies voor één of enkele communicatiemiddelen en 
platforms. Dit kan bijvoorbeeld via Zoom, Skype, Microsoft Teams, een app als Houseparty, mail of 
Whats-app. 
 
Verzin een alternatieve actie  
Verzin een alternatieve actie die zij vanuit huis kunnen doen. Samen of individueel. Geef ze 
bijvoorbeeld de vrijheid om: 
- een nieuw project te ontwikkelen voor als deze situatie voorbij is 
- een klus die al een tijd ligt op te pakken 
- de behoeften van je leden en vrijwilligers te inventariseren met een online enquête 

Spreek waardering uit voor je vrijwilligers 
Vergeet niet om waardering uit te spreken voor vrijwilligers die zich voor jouw organisatie inzetten, 
ook al is nu alles anders. Allereerst om hen te bedanken. Maar vooral om hen publiekelijk in het 
zonnetje te zetten en daarmee het vrijwilligerswerk te promoten van jouw organisatie.  
Laat de begroting het toe, denk dan aan een klein presentje. Ook een handgeschreven kaartje valt 
ook zeker in goede aarde! Of denk aan een videoboodschap van het bestuur, plaats een stukje in 
de nieuwsbrief of op de website waarin je de vrijwilligers heel nadrukkelijk bedankt voor hun inzet.  

Vergeet ook niet ze te wijzen op de gratis online trainingen in de Vrijwilligersacademie 
(www.denhaagdoetvrijwilligersacademie).  
 
Tijd voor online vrijwilligerswerk 



 
Nu alle activiteiten zijn gestopt heb je de kans om vrijwilligersklussen uit te zetten die vanuit thuis 
gedaan kunnen worden. Inventariseer deze vrijwilligerstaken en stuur actief op de uitvoering van 
deze vrijwilligerstaken. Denk hierbij aan: 
-het schrijven van het technisch plan voor het nieuwe seizoen 
-het schrijven van een subsidieaanvraag 
-het bijwerken van de website, communicatieplan en/of sponsorplan 
-het uitwerken van nieuwe projecten en/of activiteiten. 

 


