
     

Checklist Vacature schrijven 

Is je vrijwilligersvacature volledig? 

Is je vrijwilligersvacature in klare taal? 

 

● Geef de functie een duidelijke naam 

Voorbeeld: begeleider van sportactiviteiten, lesgever of afficheplakker. 

Tip: De naam moet mannen en vrouwen aanspreken. Voorbeeld: niet secretaresse, wel medewerker 

voor het secretariaat. 

● Geef kort informatie over jouw organisatie 

− Naam 

− Wat doen wij? 

− Voor wie? 

− Waarom? 

− Waar? 

● Omschrijf duidelijk welke taken de vrijwilliger moet en mag uitvoeren 

Gebruik een opsomming met korte zinnen onder elkaar. Maak actieve zinnen. 

Voorbeeld: Wat moet je doen? 

je helpt mee met de afwas 

je poetst de tafels in de cafetaria 

je spreekt met de bezoekers. 

 

● Omschrijf het type persoon dat u zoekt. 

Voorbeeld: Wie zoeken wij? 



je bent sociaal 

je werkt graag alleen 

je leert graag iets nieuw 

● Omschrijf wat de vrijwilliger moet kunnen, zo concreet mogelijk 

Voorbeeld: Wat moet je kunnen? 

je kan met een computer werken (Word en Excel) 

Je hebt ervaring met verzorging van oude mensen 

Je kan werken met een grasmaaier 

Je hebt een rijbewijs 

 

● Denk na over de concrete taalvaardigheden die de vrijwilliger moet beheersen en omschrijf 

deze zo concreet mogelijk 

Voorbeeld: Hoeveel Nederlands moet je kunnen? 

Je kan korte gesprekken voeren met klanten (over jezelf, over het weer, over het eten) 

Je begrijpt instructies over eten serveren (Breng deze soep naar tafel 4) 

Je moet niets schrijven of lezen 

Je moet niet telefoneren 

 

● Formuleer de voordelen van vrijwilligerswerk bij uw organisatie.  

Voorbeeld: Waarom werken vrijwilligers graag bij ons? 

omdat ze graag mensen helpen 

omdat ze bij ons nieuwe sociale contacten hebben 

Omdat ze bij ons iets nieuw leren 

 

● Werktijden 

− Omschrijf de dagen en tijden waarop de vrijwilliger werkt. Formuleer actief. 

Voorbeeld: je werkt elke week op dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur. 

− Omschrijf de periode waarin de vrijwilliger werkt.  

Voorbeeld: je werkt in de maanden juli en augustus. 



− Vermeld of de werktijden en de periode kunnen worden aangepast.  

Voorbeeld: Wil je op een andere dag werken? Dat kunnen we samen afspreken. 

 

● Omschrijf de route naar de locatie van het vrijwilligerswerk. 

− Vermeld buslijnen, tramlijnen en Velostations. 

− Vermeld of de locatie toegankelijk is voor mensen met een handicap. 

 

● Vergoeding en verzekering 

− Vermeld of de vrijwilliger wordt verzekerd. 

− Vermeld of de vrijwilliger wordt vergoed.  

Voorbeeld 

je krijgt elke dag 5€  

wij betalen jouw tramkaart terug 

● Contactgegevens 

Vermeld de naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon. 


