
Tips voor werving jonge vrijwilligers 
Jongeren zijn de toekomst voor de vereniging! 
 
Omdat het enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk niet vanzelf gaat, hebben we in 
dit document enkele tips op een rijtje gezet.  
 
Flexibel  
Kijk goed waar de jongeren aan toe zijn. Zadel ze niet gelijk op met omvangrijke en 
complexe taken. Wees flexibel in de rol die ze kunnen spelen en overleg over de wensen. 
 
Laagdrempelig  
Geef jeugdleden het gevoel dat ze ‘erbij’ horen. Betrek ze bij verenigingszaken. 
Probeer de afstand tussen het WhoZnext team en de overige commissies te verkleinen en 
zorg ervoor dat de jeugdleden het WhoZnext team weten te vinden voor vragen of informatie.  
 
Ervaringen opdoen  
Een belangrijke motivatie voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen is dat ze activiteiten willen 
organiseren voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Het is leuk om verantwoordelijk te zijn voor 
een activiteit en invloed te hebben binnen de vereniging. Een heel mooi neveneffect is dat 
jongeren hier veel van leren en ervaring opdoen met vrijwilligerswerk.  
 
Xtra’s  
Prikkel jongeren met leuke extra’s: leuke gadgets, deelname aan de vrijwilligersavond, 
een bezoek aan een toptennistoernooi, een leuke tennistas etc. Laat als vereniging je 
waardering blijken.  
 
Imago  
Als club benadruk je niet het vrijwilligerswerk (suf imago) maar het principe van voor 
Jongeren, door jongeren (cool imago). Dat is de kracht van WhoZnext. Dat houdt dus ook 
in dat de WhoZnexters zelf andere jongeren vragen voor het team als er nieuwe leden 
gezocht worden.  
 
Variatie  
Jongeren verschillen van elkaar. Overleg in welke rol ze zich prettig voelen. Maak bij de invulling 
van taken en functies gebruik van de verschillende kwaliteiten en belangstelling van de 
jongeren.  
 
Organisatie  
Als vereniging sta je open voor de mening en inbreng van jeugdleden. Een informele sfeer 
waarin ze zich welkom en gewaardeerd voelen bindt jongeren aan de club. Hoewel ze veel 
zelfstandig kunnen (en willen!), hebben ze wel een bepaalde mate van begeleiding nodig. Een 
waardevolle taak voor de WhoZnext-coach!  
 
Leuk  
En tot slot de meest voor de hand liggende, maar ook allerbelangrijkste: het moet leuk zijn! 
Jongeren moeten plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Gezelligheid en 
regelmatig flink lachen dus! 
 
Neem voor meer informatie over WhoZnext contact op via verenigingsondersteuning@knltb.nl 
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