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1. Inleiding 
 
Gefeliciteerd! Jouw organisatie gaat aan de slag om jongerenproof te worden!  

Na het maken van een quickscan, kom je er snel achter hoe jongerenproof jouw 
maatschappelijke organisatie is. In deze handleiding vind je handige checklist voor 
bijvoorbeeld het creëren van draagvlak of werven van jongeren. 

Na het doorlopen van deze handleiding is jouw organisatie klaar voor het werken met 
jongeren.   
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2. Quickscan 
Vul de quickscan in en zie hoe jongerenproof jouw organisatie is. Liever digitaal? Ga dan 
naar deze website.  

 

Quickscan: hoe jongerenproof is jouw organisatie?    

 0-10% 11-50% 51%-100% 

Hoeveel procent van jouw vrijwilligers is onder de 30 jaar?  
   

 
Ja Nee 

Wordt aan 
gewerkt 

Werven    

1 Wij brengen online in beeld hoe leuk het vrijwilligerswerk bij ons is. 
   

2 Bij ons werven jongeren zelf nieuwe vrijwilligers. 
   

Draagvlak    

3 
De vrijwilligers van mijn organisatie vinden het leuk om met jongeren 
samen te werken.    

Plaatsen    

4 
Onze jonge vrijwilligers voelen zich onderdeel van een groep en vinden 
het gezellig bij ons. 

   

5 
Vrijwilligerswerk kan bij ons op meerdere tijdstippen: doordeweeks, in 
de avond en in het weekend.     

6 Vrijwilligers kunnen zelf aangeven wat zij leuk vinden om te doen 
   

Begeleiden 

7 Vrijwilligers hebben bij ons één vast aanspreekpunt. 
   

8 
Wij vragen aan de jonge vrijwilligers hoe we contact gaan onderhouden 
(WhatsApp/e-mail/bellen). 

   

9 Na een proefperiode evalueren wij met de jonge vrijwilligers. 
   

Belonen    

10 
De beloning voor de inzet passen wij aan op de motivatie van de 
vrijwilliger.  

   

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEkCyqB6v5vTqRd3eAgFjnbukxmGfeLHdo1Cxqq1VV5iTIlA/viewform?usp=sf_link
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3. Werving 
Jongeren moeten net als gewone vrijwilligers worden geworven. In dit hoofdstuk vind je 

handige checklists en succesfactoren om jongeren te werven.  

 

Netwerk inschakelen 

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

Is iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte gebracht 
dat jullie jongeren gaan werven (bij voorkeur mondeling)? 

  

Zijn alle externe contacten uit jouw netwerk (persoonlijk) 
benaderd? 

  

Worden de successen gedeeld? 

  

 

Benader jouw netwerk 

Het netwerk van jouw organisatie is jouw belangrijkste partner bij het werven van jongeren. 

Plan een afspraak in met personen of organisaties die veel in aanraking komen met 

jongeren. Zij zijn jouw sleutel naar succes. Meld je aan bij de netwerkgroep voor 

vrijwilligerscoördinatoren in Westland ‘ Vlechtwerk’ om met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

Vrijwilligerswerk is leuk! 

Wij weten het al lang, vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Maar weten jongeren dit 

ook? Jongeren verbazen zich vaak over wat organisaties allemaal doen en wat het 

vrijwilligerswerk inhoudt. Maak daarom van alle facetten van het vrijwilligerswerk bij jouw 

organisatie mooie, leuke, grappige foto’s en filmpjes en deel deze op elke mogelijke manier 

met jouw netwerk. Zo zien ook potentiële jonge vrijwilligers hoe leuk het is om bij jouw 

organisatie vrijwilligerswerk te doen.  

Deel successen 

Zijn er jongeren bij jouw organisatie aan de slag gegaan? Laat dit zien en deel dit met jouw 

netwerk. Maak van jouw jonge vrijwilligers ambassadeurs door hen aan leeftijdsgenoten te 

laten vertellen over wat zij bij jouw organisatie doen.  

 

Social media en website 

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

Zijn de Instagram- en Facebookpagina up-to-date?  
  

https://www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod/2236
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Is de website van jouw organisatie actueel?  
  

Worden de vrijwilligerstaken leuk en gevarieerd getoond op 
website, social media en nieuwsbrief?  

  

 

Gebruik social media 

Social media is de vindplaats van jongeren. Zorg daarom dat de Facebookpagina en het 

Instagramaccount van jouw organisatie een goede afspiegeling zijn van jouw organisatie. 

Laat op deze kanalen met foto’s en video’s zien hoe leuk en variërend het vrijwilligerswerk is. 

Met gesponsorde berichten en het gebruik van hashtags vergroot je het bereik van de 

berichten en kun je meer volgers aan jouw profiel binden. De afdeling Vrijwillige Inzet van 

Vitis Welzijn kan jou hierbij helpen.  

 

Westlandvoorelkaar.nl 

 Wordt aan 
gewerkt klaar 

Heb je een account aangemaakt op Westlandvoorelkaar? 
   

Kijk je elke week op Westlandvoorelkaar voor nieuwe 
jongeren die zich aanbieden als vrijwilliger?  

  

Staan er (uitdagende) vacatures voor jongeren op het 
vrijwilligersplatform? 

  

 

Gebruik Westlandvoorelkaar 

Westlandvoorelkaar bleek een goed kanaal te zijn om jongeren te werven. Ga actief op zoek 

naar jongeren die zichzelf op het platform aanbieden als vrijwilliger. Gebruik daarnaast het 

platform passief door een account aan te maken en een leuke vacature voor jongeren te 

plaatsen.  

Speel bij het plaatsen van de vacatures in op de motivaties van de jongeren (CV updaten, 

iets goeds doen voor een ander of gezellige contacten opdoen). Schrijf korte vacatures en 

verdeel de vrijwillige inzet in kleine taken. 
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4 Draagvlak  
De medewerkers en vrijwilligers bij jouw organisatie zijn jouw ambassadeurs en sleutel naar 
meer vrijwilligers. Wil je meer met jongeren werken, dan moeten zij ook overtuigd zijn van de 
meerwaarde van jongeren bij de organisatie. In dit hoofdstuk vind je een checklist en 
succesfactoren om draagvlak te creëren binnen jouw organisatie om met jongeren te 
werken.  
 

Informeren collega’s  
 Wordt aan 

gewerkt 
klaar 

Is bij collega’s en vrijwilligers bekend waarom jongeren een 
toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie?  

  

Heb je met collega’s en vrijwilligers gesproken over 
mogelijk plaatsen voor jongeren binnen jouw organisatie? 

  

 
Informeren van collega’s  
Informeer collega’s dat jouw organisatie jongerenproof wil worden en dus jongeren gaat 

werven. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail, bericht op de portal of presentatie bij de 

personeelsbijeenkomst. Door jouw collega’s vooraf te informeren, is het later makkelijker om 

hen mee te nemen.  

Persoonlijk benaderen 

Benader collega’s nadat ze in het algemeen geïnformeerd zijn ook persoonlijk door 

bijvoorbeeld aan te schuiven bij kleine vergaderingen. Hier kun je dieper ingaan op wat jouw 

collega’s voor jongeren kunnen betekenen (aanbieden van bijvoorbeeld vrijwilligersplaatsen, 

cursussen) en wat jongeren voor jouw organisatie en jouw collega’s kunnen betekenen 

(bijvoorbeeld organiseren activiteit voor de doelgroep, boost geven aan campagne of 

vervullen moeilijk op te vullen vrijwilligersplaats).  

Zoeken naar plaatsen  

Neem jouw collega’s mee bij het bedenken wat jongeren kunnen doen binnen jouw 

organisatie. In een eerdere fase hebben jullie al gesproken over wat de collega’s kunnen 

aanbieden. Als een jongere daadwerkelijk geplaatst gaat worden is het belangrijk om 

hierover weer persoonlijk in gesprek te gaan in plaats van een algemene e-mail.  

 

Delen van succes 
 Wordt aan 

gewerkt 
klaar 

Zijn jouw collega’s op de hoogte gebracht over successen 
omtrent jongeren en vrijwilligerswerk? 
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Deel het succes. Dit kan van alles zijn. Denk aan een succesvolle plaatsing van een jongere 

bij jouw organisatie, een door jongeren georganiseerde activiteit of interessante cursus die 

jongeren gevolgd hebben. Door jouw collega’s op de hoogte te houden, blijft het 

enthousiasme om mee te denken naar leuke plekken voor jongeren aangewakkerd. Je kunt 

hiervoor een ‘successenupdate’ gebruiken.  

Duidelijke afspraken 

 

Wordt aan 
gewerkt klaar 

Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie welke 
begeleiding op zich neemt? 

  

 
Het is belangrijk om goede afspraken te maken die nagekomen worden door zowel jouw 

collega’s als de nieuwe jongere vrijwilliger. Dit voorkomt teleurstellingen en vergroot de 

draagvlak onder jouw collega’s. Maak goede afspraken over bij wie de jongere zich moet 

melden dat hij/zij later is of niet kan komen. Ook is het belangrijk om met collega’s af te 

stemmen welke begeleiding door wie wordt gedaan. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 over 

begeleiding.  
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5 Plaatsen 
Voor jongeren zijn afstand tot woonplaats en affiniteit met de doelgroep randvoorwaarden 
om belangstelling te hebben in een organisatie. Jongeren doen het liefste vrijwilligerswerk in 
hun woonplaats (maximaal 15 minuten fietsen). Daarnaast zal een jongere alleen interesse 
in jouw organisatie tonen als hij/zij affiniteit heeft met de doelgroep.  
 
Als een jongere eenmaal interesse heeft in jouw organisatie, zorg dan dat je in gesprek gaat 
over hoe hij/zij zich bij jouw organisatie wil inzetten. Jongeren kunnen meehelpen met de 
standaard vrijwilligerstaken óf iets extra’s doen voor de doelgroep van jouw organisatie. 
Denk hierbij aan het organiseren van een uitje, bingomiddag of het geven van extra 
aandacht aan iemand uit jullie doelgroep. Wat de jongere gaat doen en of dit bij de jongere 
past, is heel belangrijk voor het behouden van de jongere. Dit kun je bespreken in een 
intakegesprek. Zie hoofdstuk 6 over begeleiding hoe zo’n gesprek vormgegeven kan worden. 
In dit hoofdstuk worden checklist en succesfactoren gegeven met betrekking tot een 
jongerenproof vrijwilligersplek.  

 

de taak 

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

De taak heeft direct effect op iemand. 
  

De impact van de taak is goed zichtbaar en op korte 
termijn.  

  

De grenzen van de taak zijn duidelijk. 
  

 
Jongeren willen het belang van de taak inzien. Dit houdt in dat zij het belangrijk vinden om te 
zien voor wie zij vrijwilligerswerk doen. Daarnaast moet de impact van de taak die jongeren 
uitvoeren relatief groot zijn, op korte termijn en goed zichtbaar.  
 
Zoek een plek die goed aansluit bij de motivaties van jongeren. Over het algemeen houdt dat 
in dat jongeren geen corveetaken willen uitvoeren, of dit in ieder geval willen afwisselen met 
wat ‘leuks’. Ook is het belangrijk om jongeren een afgebakende taak te geven waarbij 
langzaam meer ruimte voor eigen inbreng komt.  
 

Flexibiliteit 

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

Er is ruimte voor eigen inbreng van jongeren 
  

Het vrijwilligerswerk kan op flexibele/meerdere tijden 
worden uitgevoerd.  
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Bied jongeren verschillende plekken aan binnen jouw organisatie zodat de jongere zelf kan 
kijken (bijvoorbeeld na een proefperiode waarin verschillende taken zijn uitgevoerd) wat 
hem/haar het leukste lijkt om te doen.  
 
Wil je met jongeren werken, dan moet je flexibel zijn. Flexibel in wat ze bij jouw organisatie 
gaan doen, waar ze dat gaan doen en op welk tijdstip. Het rooster van jongeren verandert 
voortdurend en jongeren werken vaak onregelmatig. Hierdoor is het bij het werken met 
jongeren belangrijk om flexibel te zijn in de dag en tijd waarop de jongeren zich voor jouw 
organisatie gaat inzetten. Ga hierover met de jongere in gesprek en maak hier afspraken 
over.  
 

Sfeer  

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

Er is een gezellige sfeer bij de organisatie 
  

De vrijwilligers voelen zich onderdeel van een groep 
   

 
Een gezellige sfeer bij jouw organisatie is natuurlijk heel belangrijk. Zorg voor een drankje na 
afloop, waardering voor de inzet en organiseer met regelmaat teambuildingsactiviteiten.  
 
Jongeren geven de voorkeur aan gezamenlijk iets doen (liefst met andere jongeren). Ga 
hierover in gesprek met de jongeren die zich bij jouw organisatie willen inzetten en speel hier 
op in door hen gezamenlijk activiteiten te laten ondernemen.  
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6 Begeleiding 
Het begeleiden van jongeren vraagt waarschijnlijk net even een andere aanpak dan het 
begeleiden van een doorsnee vrijwilliger. Volg de checklist en lees de succesfactoren om 
jouw begeleiding zo veel mogelijk af te stemmen op jongeren.  

De start 
 Wordt aan 

gewerkt klaar 

Er is een intakegesprek geweest tussen de begeleider en 
de jongere. 

  

De organisatie is op de hoogte van de komst van de 
jongere  

  

De jongere voelt zich welkom en nuttig bij jouw organisatie  
  

De jongere heeft zelf nagedacht over waar hij/zij wil helpen  
  

 
Intakegesprek 
Start met een intakegesprek. Deze plan je via WhatsApp (zodat de jongere de dag, tijd en 
adres altijd nog even terug kan zoeken). In het intakegesprek wordt gekeken naar de 
talenten van de jongere en worden de wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Laat 
jongeren zelf nadenken over wat zij willen betekenen voor de doelgroep. Eigenaarschap en 
keuzevrijheid over wat zij gaan doen, zijn voor jongeren heel belangrijk. 
Tijdens het gesprek zit je natuurlijk niet aan een tafel maar loop je door jullie organisatie, trap 
je een balletje of sta je aan de bar. Dit geeft een ongedwongen en informele sfeer.  
 
De jongere start 
Zorg dat jouw organisaties/de locatie waar de jongere gaat helpen goed op de hoogte is van 
zijn/haar komst en de jongere op een gepaste manier verwelkomen. Deel contactgegevens 
zodat de jongere kan bellen of appen als hij/zij toch niet kan komen of de locatie niet kan 
vinden. Geef de jongere een naam naar wie hij/zij kan vragen bij binnenkomst, of nog beter: 
zorg dat de begeleider op dat moment aanwezig is. Spreek een proefperiode af waarin jullie 
(de jongere en jouw organisatie) kunnen ervaren of jullie bij elkaar passen.  
 
 

Begeleiding 

 Wordt aan 
gewerkt klaar 

De jongere en coach/begeleider hebben een klik 
  

De jongere en begeleider hebben afspraken gemaakt over 
communicatie 
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De jongere en coach/begeleider onderhouden regelmatig 
contact via WhatsApp.  

  

De begeleider houdt met de begeleiding rekening met de 
motivaties en talenten van de jongere  

  

 
Contact(persoon) 
Maak één iemand verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren. Vraag binnen jouw 
vrijwilligers wie deze begeleiding op zich wil nemen. Diegene wordt jullie 
jongerenambassadeur.  
 
Het is belangrijk om tussendoor contact te hebben en te weten of de jongere het naar 
zijn/haar zin heeft. Spreek met elkaar af hoe contact gehouden wordt. Denk hierbij aan waar 
de jongere zich ziek kan melden of wie zijn aanspreekpunt is als hij hulp nodig heeft. 
Jongeren geven de voorkeur aan contact via WhatsApp. Houd hier rekening mee.  
 
Wees flexibel maar maak duidelijke afspraken. Wanneer komt de jongere, hoe vaak, wat zijn 
zijn/haar taken en voor hoe lang wordt dit gedaan. Noteer dit en stuur per WhatsApp naar de 
jongere toe. Op die manier kan de jongere het altijd nog even teruglezen. Zet het desnoods 
ook op een afsprakenkaart. Een voorbeeld volgt hieronder: 
 

Gemaakte afspraken  

Naam vrijwilliger:  

Telefoonnummer vrijwilliger  

Gegevens begeleider 

Naam begeleider locatie 1  

Telefoonnummer begeleider  

Afspraken 

Hoe houden we contact? (WhatsApp/tel/mail)  

Hoe vaak onderhouden we contact?  

Dag en tijd  

Werkzaamheden  

Afspraken  

Kun je niet komen? Neem dan altijd contact op met:  (vermeld naam en telefoonnummer) 

 

Afronding 

 Wordt aan 
gewerkt klaar 

Wanneer een jongere stopt bij onze organisatie houden wij 
een evaluatie gesprek.  

  

Motivaties van vrijwilligers om te stoppen met 
vrijwilligerswerk vinden wij belangrijk en hier leren wij van.  

  

 
Het houden van een goed evaluatiegesprek is voor jouw organisatie heel belangrijk. Houd 
daarom altijd een eindgesprek wanneer de jongere stopt met vrijwilligerswerk bij jouw 
organisatie. De reden dat de jongere stopt is voor jou super relevant. Is dit omdat het niet 
meer uitkwam met school? Dan kun je vragen of een andere tijd beter had uitgekomen? Of is 
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het misschien omdat de jongere de werkzaamheden niet leuk vond? Vraag dan wat hij/zij wel 
leuk had gevonden. Uit dit gesprek haal je veel nuttige tips voor het werven, plaatsen en 
begeleiden van een volgende jongere.  
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7 Belonen 
Jouw jonge vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor anderen. Daarvoor krijgen zij een bak 
ervaring, vergroot netwerk en een mooie vermelding op het CV voor terug. Hoe worden 
vrijwilligers bij jouw organisatie beloond? En past dit eigenlijk wel bij hoe jongeren beloond 
willen worden? Vul de checklist in en lees de succesfactoren voor belonen van jongeren.  

 
Wordt aan 
gewerkt klaar 

Vrijwilligers kunnen via ons cursussen volgen en hier 
wijzen wij hen op.  

  

Vrijwilligers krijgen desgewenst een certificaat  
  

Wanneer vrijwilligers onkosten maken, worden deze 
vergoed  

  

Wij spreken onze waardering uit naar onze vrijwilligers 
door bijvoorbeeld een jaarlijks uitje of verjaardagskaart.  

  

De beloning van een vrijwilliger sluit aan op de motivatie 
van een vrijwilliger. 

  

 

Hieronder lees je welke mogelijkheden er zijn om jongeren te belonen. Kom erachter wat 

jouw vrijwilligers beweegt om vrijwilligerswerk te doen, wat zij graag willen in hun leven en 

wat voor hen een geschikte beloning zou zijn. Pas hier de beloning op aan en je beloont 

jouw vrijwilligers op maat.  

 CV updaten 
Jongeren vinden het fijn dat zij het vrijwilligerswerk op hun CV kunnen vermelden. 
Door het geven van een certificaat of mooie referentie kan dit versterkt worden. 
  

 Cursussen 
Jongeren zien de mogelijkheid om cursussen te volgen als een goede beloning. Bij 
voorkeur zijn dit cursussen die jongeren direct voor het (vrijwilligers)werk of school 
kunnen gebruiken zoals een cursus Openbaar Spreken of EHBO. Op 
www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod zijn waardevolle cursussen voor jongeren 
te vinden. Als beloning voor jongeren kan jouw organisatie aanbieden om de eigen 
bijdrage voor de cursus te vergoeden.  
 

 Waardering 
Waardering is voor jongeren heel belangrijk. Het feit dat zij iets goeds doen voor een 
ander en hiervoor waardering krijgen is voor hen heel belangrijk. De waardering kun 
je uitspreken direct naar de jongere of door het organiseren van een leuk 
vrijwilligersuitje. Het oprichten van een young crew binnen jouw organisatie kan de 
saamhorigheid tussen de jongeren vergroten. Een (sportief) uitje speciaal voor de 
young crew spreekt jongeren aan en is voor jongeren een goede beloning.  
 

http://www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod
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 Financiële prikkels 
Jongeren worden niet gemotiveerd door financiële prikkels. Een onkostenvergoeding 
voor is daarom geen geschikte beloning voor jongeren. Wel kan een 
onkostenvergoeding voor sommige jongeren noodzakelijk zijn om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen, denk hierbij aan het vergoeden van de kosten voor het openbaar 
vervoer of een fiets. 
 

 Een stap verder  
Ga in gesprek met de jongere over wat hij/zij echt zou willen. Sluit de beloning hierop 
aan. Zoekt de jongere een baan, wil hij/zij in contact komen met leeftijdsgenoten of 
wil de jongere een gezondere gewicht? Help hem/haar hierbij. Laat de jongere 
bijvoorbeeld zichzelf pitchen bij jullie businessclub of beloon de jongere met een 
sportactiviteit. 

 

 


