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motivatie
Motivatie is gekoppeld aan iets ‘willen’: 
zich willen engageren, zich willen inzet-
ten, iets willen doen. Dat kan vanuit ver-
schillende drijfveren ontstaan en door 
verschillende factoren beïnvloed worden. 
Het is belangrijk dat motivatie in eerste 
instantie vanuit de vrijwilliger zelf komt. 
Je kan die motivatie wel aanwakkeren en 
positief beïnvloeden, maar uiteindelijk is 
het de vrijwilliger zelf die het engagement 
moet opnemen. Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat een engagement als dwin-
gend of verplichtend ervaren wordt. 

manieren om 
vrijwilligers te 
motiveren
We gaan hier verder in op de verschil-
lende factoren die een positieve invloed 
hebben op motivatie, we lijsten manieren 
op op welke vlakken je vrijwilligers kan 
motiveren: 

• Erkenning: als vrijwilligers zich geres-
pecteerd voelen, zal dat in de meeste 
gevallen leiden tot een sterkere motiva-
tie. De verantwoordelijkheden verdelen 
en vrijwilligers eigenaarschap geven 
over iets waarmee ze hun steentje kun-
nen bijdragen, is hier een belangrijke 
motivator.

• Een (formele) bedanking zorgt ervoor 
dat vrijwilligers erkenning krijgen voor 
hun inzet, wat kan leiden tot extra mo-
tivatie in de toekomst.

• (Informele) contacten onderhouden 
met de vrijwilligers is een vorm van mo-
tiveren. Vrijwilligers gaan sneller een 
engagement aan als ze zich persoonlijk 
aangesproken voelen of gevraagd wor-
den. 

• Ook vorming kan een middel tot moti-
vatie zijn, het kan ervoor zorgen dat vrij-
willigers (verborgen) talent ontdekken, 
hun competenties aanscherpen en zich 
zekerder voelen om een engagement 
op te nemen. 

• Met een planmatige en kwaliteitsvolle 
aanpak zorg je voor een afgebakend 
gebied waarbinnen een vrijwilliger zich 
kan inzetten. Dat zorgt voor een goede 
motivatie aangezien de vrijwilliger weet 
wat van hem of haar verwacht wordt en 
binnen welke tijdsperiode. 

• Er is nog de materiële stimulans. Het is 
niet onbelangrijk om ervoor te zorgen 

dat de onkosten van de vrijwilligers 
worden vergoed. Als je bijvoorbeeld 
naast je inzet ook nog financieel moet 
inspringen voor de beweging, kan dat 
leiden tot demotivatie.

• Er is niet één type vrijwilliger, laat diver-
siteit toe. Dat zorgt ervoor dat een vrij-
williger zijn eigenheid kan behouden, 
zich beter voelt in de groep en meer 
gemotiveerd zal zijn. 

motivatie in de 
praktijk
Op welke manier kunnen we dit nu prak-
tisch uitvoeren? Enkele richtlijnen:

• Zorg ervoor dat (nieuwe) vrijwilligers 
zich blijvend welkom voelen. Zorg er-
voor dat ze een goed gevoel krijgen in 
de groep en voelen dat hun engage-
ment een meerwaarde is, dat ze nodig 
zijn om de werking te laten draaien en 
er zelf ook iets van terug krijgen. 

• Verwachtingen moeten op een juiste 
manier meegedeeld worden aan de vrij-
willigers. Zo weten zij waarvoor ze staan 
en wat van hen verwacht wordt. Dat 
zorgt ervoor dat vrijwilligers hun taken 
beter kunnen plannen en uitvoeren. 

• Een vrijwilliger moet dus de nodige 
richtlijnen krijgen in zijn taken en ver-
antwoordelijkheden. Toch mag dat 
niet overdreven gebeuren en moet hij/
zij nog enige ruimte krijgen. Hoeveel 
hangt af van vrijwilliger tot vrijwilliger. 
Een onzekere leid(st)er kan een voor-

In deze rubriek hebben we al verschillende soorten 
vrijwilligers, die in jullie groep actief (kunnen) zijn, in 
de spotlight gezet. We schetsten hun traject en gaven 
tips en voorbeelden om af te toetsen in jullie groep. 
Deze keer zoomen we in op motivatie. Motivatie 
is de rode draad die doorheen het traject van elke 
vrijwilliger loopt, ongeacht het engagement dat hij/zij 
opneemt. We halen eerst een aantal manieren aan om 
vrijwilligers te motiveren en vertalen die dan naar de 
praktijk. 
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keur hebben voor richtlijnen die heel 
hard sturend zijn terwijl iemand anders 
liever vrijheid kan krijgen om zijn/haar 
eigen ding te doen. Luister dus ook naar 
de verwachtingen van de vrijwilliger. 

• Een vrijwilliger heeft nood aan bevesti-
ging en moet gestimuleerd worden. Dat 
kan met behulp van schouderklopjes, 
aanmoediging, ondersteuning en er-
kenning van elk zijn positieve aspecten 
en talenten. 

• Zorg ervoor dat iemand kan groeien in 
zijn/haar engagement, diverse kansen 
krijgt en zo een engagement op zijn/
haar maat kan opnemen. Zorg dat een 
engagement niet eentonig en slepend 
wordt maar dat vrijwilligers het blijven 
zien als een meerwaarde. 

• Geef iedereen voldoende kansen tot in-
spraak en participatie. 

• Als je merkt dat de motivatie van een 
vrijwilliger begint af te zwakken, pak je 
dat best snel aan zodat deze niet hele-
maal wegebt. Ga een gesprek aan met 
de vrijwilliger, laat hem/haar reflecte-
ren over zijn/haar motivatie en ga na 
welke factor een positieve invloed kan 
hebben op het engagement.

• Toets af of je groep nood heeft aan vor-
ming rond een bepaald thema en vraag 
die aan bij je werkkring. Vestig ook vol-
doende aandacht op de vorming die 
voor handen is en voor wie deze inte-
ressant kan zijn. 

• Bespreek welke onkosten volgens jullie 
vergoed zouden moeten kunnen wor-
den en in welke mate dat mogelijk is, 
hoe jullie dat kunnen aanpakken.

externe prikkels
Ook externe prikkels hebben invloed op 
de motivatie, dat kan in positieve en in ne-
gatieve zin. In tegenstelling tot de andere 
factoren hebben we die niet in de hand. 
Iemand die in zijn/haar job of studies 
bijvoorbeeld expertise opdoet rond ver-
gaderen, inspraak hebben, EHBO … kan 
extra gemotiveerd worden om dat mee 
te nemen en te vertalen naar jullie groep. 

Externe prikkels kunnen ook invloed heb-
ben op het ‘kunnen’ opnemen van een 
engagement, we onderscheiden dat van 
motivatie, die draait om het ‘willen’ op-
nemen van een engagement. Het kan 
zijn dat iemand bijvoorbeeld (even) niet 
(meer) over de tijd beschikt om zich in te 
zetten terwijl de wil evengoed aanwezig 
blijft. De motivatie kan hierbij nog steeds 
even groot zijn. Dan zoek je als groep best 
een passende manier om ermee om te 
gaan en in te spelen op de situatie. Dat 
kan aan de hand van een (tijdelijk) aange-
past of ander engagement. Hiervoor kan 
je dan weer inspiratie halen in de vorige 
artikels van deze rubriek.

motivatie is gekoppeld 
aan iets ‘willen’: zich 

willen engageren, 
zich willen inzetten, 

iets willen doen. 
dat kan vanuit 
verschillende 

drijfveren ontstaan 
en door verschillende 

factoren beïnvloed 
worden
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