
Hoe werft u zelf 
vrijwilligers?  
Zes gouden tips. 

Steeds meer coördinatoren merken dat het goed werkt om zelf 
nieuwe vrijwilligers te werven. Deze vrijwilligers zijn over het 
algemeen meer betrokken en zetten zich langer in. Hieronder 
zes gouden tips hoe u zelf nieuwe vrijwilligers kunt werven. 

1 Kies voor een persoonlijke aanpak en benadering. 
 Probeer zoveel mogelijk mensen uit uw eigen netwerk te benaderen. Denk aan uw 
familie, vrienden, kennissen, sportclubs, (buurt)verenigingen, de kerk, vaders en 
moeders van school. Maar ook bijvoorbeeld uw nieuwe buren. Bel ze op of ga bij ze 
langs om ze te vragen collectant of coördinator te worden. Een persoonlijk gesprek of 
een directe hulpvraag werkt doorgaans het best. 

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen of een berichtje op Facebook of Instagram 
plaatsen. Ook hiervoor geldt: maak het persoonlijk. Dat valt het meest op tussen 
alle berichten die mensen dagelijks voorbij zien komen. Inspiratie of hulp nodig? Op 
Collecteweb - onder het kopje Wervingsmaterialen - vindt u een aantal voorbeelden.

2 Zorg dat u precies weet wie u waar nodig hebt. 
 Inzicht en overzicht zijn een andere sleutel tot succes. Als u weet wat het doel is, kunt 
u er recht op af koersen. Bekijk uw wijk/woonplaats eerst goed: welke mogelijkheden 
zijn er? Welke buurten hebben potentie? Denkt u hierbij ook aan nieuwbouwblokken. 
Let op dat ze wel al bewoond zijn. 

Kijk ook naar welke looproutes/wijken niets of nauwelijks iets opleveren. Bekijk wat de 
mogelijke oorzaken hiervan zijn en bepaal dan uw richting. U kunt bijvoorbeeld besluiten 
bepaalde routes uit te sluiten als er weinig wordt opgehaald. Geef de collectanten van 
die route een looproute waar meer potentie in zit. Dit werkt ook nog eens motiverend 
voor de collectant; ze halen immers meer op. 

Maak ook een inventarisatie van het aantal looproutes/wijken en het aantal collectan-
ten en coördinatoren. En bekijk hoeveel mensen u vervolgens nodig hebt. We gaan in 
de regel uit van ongeveer 100 huishoudens per collectant (in een normale woonwijk). 
Werkt uw plaats met coördinatoren? Doe deze stap dan altijd in overleg met de betref-
fende coördinator. 



3 Benader de mensen waar u ze nodig hebt. 
 Bepaal, samen met uw coördinatoren, in welke buurt u nieuwe collectanten of coör-
dinatoren nodig hebt. Hoe gerichter u mensen kunt vragen, hoe beter. Vraag ook uw 
coördinatoren en hun collectanten om mee te zoeken in eigen kring.

4 Stel u zelf altijd voor als u op straat mensen aanspreekt. 
 Vertel bijvoorbeeld waarom u zich inzet voor de Nierstichting. Het klinkt misschien 
raar, maar een nieuwe vrijwilliger gaat ú helpen, u persoonlijk. Hier is de gunfactor 
dus heel belangrijk. Als u een goede klik hebt met iemand die u aanspreekt, is de kans 
groter dat diegene ja zegt.

5 Om het gesprek te beginnen: Stel twee vragen die mensen 
waarschijnlijk meteen met ja beantwoorden. 
 Bijvoorbeeld: 

1 Mag ik u iets vragen? 
2 Zou u mij willen helpen? 

Noem niet meteen een functienaam, maar vraag om hulp. Dan weigert bijna niemand. 
U kunt daarna uitleggen waar het precies om gaat.

6 Maak gebruik van de wervingsmaterialen van de Nierstichting. 
 Op Collecteweb - onder het kopje Wervingsmaterialen - vindt u verschillende materialen 
die in kunt zetten voor een succesvolle werving. Zo vindt u daar filmpjes met meer 
informatie over de Nierstichting en de betreffende functies. Maar ook voorbeelden 
voor posts op sociale media (Facebook en Instagram), advertenties die u kunt plaatsen 
in lokale media en zogeheten stopper advertenties. Dat zijn gratis advertenties die 
kranten of tijdschriften tijdens de opmaak als laatste plaatsen om de lege plekken op 
te vullen. U kunt deze dus aanleveren bij de plaatselijke kranten. 

Nieuwe collectanten en coördinatoren kunnen zich 
bij u aanmelden. Of online bij de Nierstichting via:

nierstichting.nl/2uur (collectanten)
nierstichting.nl/coordinator (coördinatoren)

Wij wensen u heel veel succes! 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze 
medewerkers van de afdeling collecte. Wij helpen u graag! 
Bel 035 - 697 80 50 of mail naar collecte@nierstichting.nl 

https://nierstichting.nl/2uur
https://nierstichting.nl/coordinator
tel:0031356978050
mailto:collecte%40nierstichting.nl?subject=

