
      
 
Het schrijven van een goede hulpvraag of vacature op de website is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Daarbij: hoe val je op tussen al die andere vragen? Wij hebben een aantal tips 
voor je opgesteld die de kans op het vinden van een passende vrijwilliger vergroten. 
 
1. Een goede titel 
De titel + de eerste woorden van de vraag worden getoond op de resultatenpagina en in de 
mail. Super belangrijk dus omdat dit hét moment is waarop je een vrijwilliger kunt prikkelen 
om jouw vraag te gaan lezen. Zorg voor een titel die duidelijk is én onderscheidend of 
persoonlijk. Dus niet 'vrijwilligers gevraagd' maar  
 
'Lichte hulp in de huishouding van 93-jarige gezellige kletskous uit Brouwhuis'. 

 
Denk bij het bedenken van de tekst direct aan je lezer. Hoe kun je hem of haar over de 
streep trekken? Bijvoorbeeld door een beroep te doen op zijn passie of talent. Spreek hem 
of haar ook persoonlijk aan:  
 
Ben jij een kookwonder en werk je graag in teamverband? Dan zijn we op zoek naar jou!  

 
2. Concrete vraag 
Wanneer vrijwilligers, geprikkeld door een goede titel, jouw vraag of vacature gaan bekijken 
is het belangrijk dat die meteen duidelijk is: (voor) wie, wat, wanneer en hoe. 
Verwachtingenmanagement dus! Hiermee voorkom je ook reacties van vrijwilligers die 
achteraf niet geschikt blijken te zijn.  
 
3. Vertel over jezelf 
Een goede vacature of hulpvraag geeft ook informatie over de organisatie of over jezelf 
(hulpvrager). Mensen doen eerder iets voor een organisatie of persoon waar ze een goed 
gevoel bij hebben.  Schijf dus een alinea wie je bent, wat je doet en waar je hulp bij zoekt: 
 
Mijn naam is Lauri, ik ben 19 jaar en ik heb de ziekte van Lyme. Ik woon bij mijn ouders en zij 
nemen veel zorg op zich, maar er zijn dagen waarop dit niet kan vanwege werk of afspraken. 
Voor die momenten zoek ik iemand die bij kan springen. 
 
4. Whats in it for me  
Ga niet alleen uit van wat je vraagt of nodig hebt maar bedenk wat je de vrijwilliger te 
bieden hebt. Oftewel: wat wint de vrijwilliger? Bijvoorbeeld: (werk) ervaring, nuttige 
tijdsbesteding, gezelligheid, etc.  
 
Wij bieden: een uitdagende, afwisselende en vooral een hele leuke klus waarin je veel 
ervaring opdoet, nieuwe contacten legt en je kennis uitbreidt. 
 
  



5. Begin klein  
Vrijwilligers zijn op zoek naar iets wat bij hen past. Als je aan het oriënteren bent, is iets 
kleins en laagdrempelig veel aantrekkelijker om te proberen. Probeer jouw vraag op te 
splitsen in kleinere taken. Of maak er iets eenmaligs van. Vraag bijvoorbeeld naar iemand 
die eenmalig een speciale spelletjesmiddag of avond mee wil organiseren (in plaats van elke 
week de activiteitenbegeleiding). Of eenmalig samen een kast wil opruimen (in plaats van 
wekelijks helpen in de huishouding). Als er een klik is, komt de vrijwilliger vanzelf weer 
terug! 
 
6. Een mooie foto 
Deze valt, net zoals de titel, altijd op en is daarom super belangrijk om vrijwilligers te 
verleiden jouw vraag te gaan lezen. Kies voor een mooie, duidelijke foto van jezelf of van de 
taak of activiteit waar je hulp bij zoekt. Bijvoorbeeld van de hond die uitgelaten moet 
worden, de boodschappen die gehaald worden of die gezellige spelletjesmiddag waarvoor je 
een organisatietalent zoekt.  
 
7. Out of the box 
Wees origineel... want zo onderscheid je jouw vraag van de rest. Dus denk goed na: wat 
maakt jouw vraag uniek? Is het de leuke persoonlijkheid of toffe hobby van de hulpvrager? 
De collega's of opleidingskansen binnen jouw organisatie? Vergeet ook niet dat de vórm ook 
uniek kan zijn: dus een mooie foto, een rijmpje of een grappige uitspraak van de hulpvrager. 
Laat maar zien wat jouw vraag uniek maakt!  
Als je deze kop leest, wil je bijvoorbeeld graag weten waar het over gaat:  
 
Ben jij onze ‘Rembrandt?’  
 
 
 

 
 
Meer weten en samen oefenen? Schrijf je in voor de training vacatures schrijven van Leren 
met LEV of een van de vele andere trainingen voor vrijwilligers: 
www.lerenmetlev.nl/vrijwilligers.  
 

http://www.lerenmetlev.nl/vrijwilligers

