
Netwerkbijeenkomst

Stralend zichtbaar en aantrekkelijk zijn!



Programma

15:00 uur Welkom en opening
15.10 uur Aan de slag met Wieke (NLvoorelkaar) en Claudin (Westlandvoorelkaar)
16.30 uur Zeepkist: doe een oproep of breng iets onder de aandacht vanuit jouw organisatie
16.40 uur Netwerken en samenwerken
17.00 uur Einde bijeenkomst







Stralend zichtbaar 
en aantrekkelijk zijn!

Wat weten wij al van jullie? 



Wat weten wij al van 
jullie? 
Vooronderzoek
• Zichtbaarheid/bereikbaarheid
• Aantrekkelijke vacatures?



Zonnebloem regio Westland
• Bereikbaarheid/zichtbaarheid

Tops
Mooie website, overzichtelijk.
Op elke pagina een blok te zien 'Aanmelden als vrijwilliger'
Een aantal kernen zijn actief op social media en plaatsen foto's en verslagen van leuke uitjes.

Tips
Na zoeken op 'Zonnebloem Westland' kom je op de algemene regio Westland pagina waar 
geen activiteiten staan en ook geen vacatures. Deze zijn er wel per kern, maar let op: een 
vrijwilliger weet dit niet en je kan je afvragen of de zoektocht nog verder gaat. Bekijk het 
vanuit de zoekende/oriënterende/potentiële vrijwilliger en weet dat zij niet weten wat jij 
weet. ;-)

Deel je trots!



Zonnebloem regio Westland

• Aantrekkelijke vacatures?



Tip: denk wederom vanuit de zoekende/oriënterende vrijwilliger. 
Zij weten nog niets over jouw organisatie dus; deel je trots en wat 
jullie doen in het organisatie profiel!



Vrienden van het 
Staelduinse bos

• Bereikbaarheid/zichtbaarheid

Google opdracht die ingegeven is: Vrijwilliger natuur Westland'. Vervolgens op de website 
terecht gekomen.

Tops
Overzichtelijke website
Diversiteit in vrijwilligersfuncties

Tips
In het welkomstwoord geen regels maar trots uitstralen!
Denk aan het 'lege terras, volle terras' verhaal. 
"Durft u het aan? " schrikt af.
Deel je trots!



Vrienden van het 
Staelduinse bos 

• Aantrekkelijke vacatures?



Tip: denk vanuit de zoekende/oriënterende vrijwilliger.
Zij weten nog niets over jouw organisatie dus; deel je 
trots en wat jullie doen in het organisatie profiel!



Wieke van NLvoorelkaar

• Even voorstellen
• Algemeen over belang aantrekkelijk 

en zichtbaar zijn
• Vacatureteksten



• Landelijk
• Westlandvoorelkaar en nog 50+ 

andere lokale platformen

Even voorstellen -
NLvoorelkaar



Hoeveel vacatures staan er gemiddeld 

live op Westlandvoorelkaar?

En hoeveel vacatures bekijken zoekende 

vrijwilligers gemiddeld?



Antwoord: tussen de 15-20 bekijken en live: 180

En dat is dan alleen nog op Westlandvoorelkaar, want mensen die graag vrijwilligerswerk 

willen doen, zullen waarschijnlijk op meer plekken komen dan Westlandvoorelkaar.



Waar begon jouw zoektocht naar 

vrijwilligerswerk? 

Hoeveel zoekmanieren en sites heb jij 

verkend?



Vindbaar & aantrekkelijk zijn

is dus heel belangrijk in deze ‘War on talent’ 



Goed nieuws m.b.t vindbaarheid:

• Jaarlijks bezoeken meer dan 22.000 

mensen Westlandvoorelkaar.nl 

• Google is our best friend: positie 1

(Maar blijf uiteraard ook eigen kanalen gebruiken)



Dus: (hopelijk) tijd over om te werken aan 

aantrekkelijkheid!



Vacatureteksten zijn een soort elevatorpitch: je moet er 

iemand binnen een minuut razend enthousiast mee kunnen 

maken.

Wat maakt het aantrekkelijk?

1. Heldere titel en sprekende afbeelding



Voorbeeld: welke vind je het 

aantrekkelijkst en zou je aanklikken?



📢Tips voor de titel:

•Denk kort en krachtig: 3 tot 8 woorden (lukt dat niet? 

Opsplitsen)

•Wees helder wat je zoekt. Dus niet 'Vrijwilliger gezocht' 

maar bv 'Wie laat Rakker zondag uit?'

•Vermijd vage termen

🖼️Tips voor de afbeelding:

•Kies er een uit de database van Westlandvoorelkaar of

•Upload een eigen afbeelding – valt lekker op!

Vergeet je profielfoto niet! 

Een gezicht zorgt voor 

instant verbondenheid 

(en dus binding!) > 



Hier worden we happy van!



Wat maakt het aantrekkelijk?

2. Fijne introductie



Fijne introductie – zo doe je dat: 

• Eerste 20 woorden zie je in het overzicht dus kies deze 
goed!

• Bezoekers willen graag het verschil maken, dus speel in 

op die behoefte 

• Vertel waarom dit belangrijk is/ wat je bereikt / waar je 

trots op bent
• Een korte samenvatting van je vraag

'Volgende maand organiseren we een buurt cleanup, doe 

jij een uurtje mee? Wij regelen het materiaal en de route’.

‘Niks lekkerders dan de wind in je haren bij de mooie 

Westlandse duinen. Bij ons heb je dat gevoel elke keer 
én je kunt deze mooie natuur te behouden’



Wat maakt het aantrekkelijk?

3. Krachtige kern

• Stijl: persoonlijk, positief, humor, met emotie. Mensen 

houden van verhalen en connectie!

Vermijdt clichés en jargon - vermijdt woorden als 

‘enthousiaste vrijwilliger’ ‘communicatief vaardig’ 

‘passie’ ‘vereisten’ 

• Leg helder en duidelijk uit wat je van een ander 

verwacht. Trucje: doe alsof je tegen een vriend of 

familielid praat!



Wat maakt het aantrekkelijk?

3. Krachtige kern

• Structuur:

• Werk met alinea’s

• Gebruik niet te lange zinnen of moeilijke woorden

• Gebruik opsommingstekens waar nodig



Wat maakt het aantrekkelijk?

3. Krachtige kern

• Beschrijf helder wat er nodig is 

• Tip: 1 categorie per vacature bevordert matching 

• Hoe vaak/wanneer 

• Ruimte voor talent en flexibiliteit





Wat maakt het aantrekkelijk?

3. Krachtige kern

• Vertel ook wat het oplevert! Dit zoeken vrijwilligers: 

1. Plezier | Pleziermotief

2. Connectie met anderen | Sociale motieven

3. Zingeving/voldoening 

4. Kennis/ervaring | Carrièregerichte/leer motieven

5. Persoonlijke groei | Kwaliteitsmotief

6. Normen en waarden | Normatieve motieven

7. Afleiding | Beschermingsmotieven



Meer weten?

• Vraag elkaar, samen weet je (bijna) alles!

• Westlandvoorelkaar.nl/helpcentrum > Handige tips

• Elearning Westlandvoorelkaar

• Google ☺



Nieuw in ons aanbod!

Tips om vrijwilligers te werven MET een e-learning! 

www.westlandvoorelkaar.nl/elearning-vrijwilligers-werven



Eenmalige acties om jezelf 
in de kijker te zetten!

Samenwerken!


