
Vrijwilligers 
engageren met 
online media





Apestaartjaren
Jongeren online



95% heeft een          
eigen smartphone



Enkele cijfers



Social Media



Tijdscroller Gewoonteswiper Mediavreter Digiproever

Worstelt 
met de tijd 

Hoog gebruik 

Automatisme

Hoog gebruik 

Ervaart veel druk

Erg hoog gebruik 

Ervaart weinig 
druk

Laag gebruik 



Zender ➡ Boodschap ➡ Ontvanger



Stel je vragen als:
● Wat vinden ze leuk?

● Welke thema’s interesseren hen?

● Hoe kijken ze naar de wereld?

● Wat trekt hun aandacht?

● Waar moeten ze om lachen?

● Naar welke info zijn ze op zoek?



Vrijwilligerscyclus



1.werven
2.introductie

3.tijdens 
engagement

4.motiveren

5.De boel keihard in leven houden



Vrijwilligers 
werven



opdracht

hoe werf jij momenteel?
online - offline



website
● Voor wie is je website?
● Landingspagina voor vrijwilligers









online 
vrijwilligers werven

Adverteren op sociale media



https://www.instagram.com/p/B3Jz7Y2Am1r/




Adverteren op sociale media

Andere websites dan de jouwe

online 
vrijwilligers werven



Adverteren op sociale media

Andere websites dan de jouwe

- Student.be

- Vlaanderenvrijwilligt.be

- 11.be

- Jeugdwerkjobs.be

online 
vrijwilligers werven



online 
vrijwilligers werven

Adverteren op sociale media

Andere websites dan de jouwe

Zoek partners



We doen het samen
● Mediamoni’s zoeken samen met 

onze vrijwilligers
● Grote deelactie
● Vrijwilligers worden online 

ambassadeurs



http://www.youtube.com/watch?v=IKM61FxRWQs


Deel van de familie 



https://developers.facebook.com/products/frame-studio/



Tips
● Online landingsplek specifiek voor vrijwilligers
● Werf samen met je online ambassadeurs
● Creëer een community gevoel 



introductie van 
vrijwilligers 



Breng hen in contact
● Met elkaar

● Met je organisatie

● Met hun interesses

● Via welke kanalen



Facebook groepen

● ≠pagina
● groepsleden ≠ vrienden
● Tijdelijke groepen
● messenger/sms
● Verwelkomen
● Inspireren
● activeren





Whatsapp
● tijdelijke groepen
● praktisch
● reminders
● biedt wel toekomst







Experimenteer

● De SMS Buddy



#ikbeneenmediaraaf



Kennismaking met 
medewerkers

● Roulettevideo



Tips
● Maak je online communicatiekanalen duidelijk
● Beslis in overleg
● Tijdelijke kanalen blijven tijdelijk 



vrijwilligers
engageren  



communicatie
● In groep èn individueel

● Vertrek vanuit de vrijwilligers

● Varieer







werkprofiel
Voordeel
● Werk vs privé
● Geen grote privacy-issues

Nadeel
● Enkel tijdens werktijd beschikbaar
● Onpersoonlijk
● Probleem van fake profielen

Eigen profiel
Voordeel
● Geen gedoe met in- en uitloggen
● Duidelijk, persoonlijk, toegankelijk
● Privacy-instellingen

Nadeel
● Privacy-instellingen
● Werkgerelateerde berichten 

tussen persoonlijke berichten
● Meldingen buiten werktijd



Facebook events



Instagram take-over

● Geef hen instructies, zoals:

- Start je dag met… voor … uur
- Minstens 4 stories

● Geen beledigende uitspraken of 
reclame 







Zet hen in de kijker



● mix van 
vrijwilligers

kampstagram



Tips
● Blijf hen aansporen op verschillende manieren

● Een take-over met een duidelijke briefing



motiveren



Dag van de vrijwilliger
● Telefooncentrale
● Gif’s
● Gelukskoekjes



https://docs.google.com/file/d/118GftTRJvR9HupV4HJro2PKsuD8y-HSX/preview








http://www.youtube.com/watch?v=BjK3y7UVDuM








Offline actie online in beeld



Eer hun werk









Tips
● Zet hen in de kijker:

Dag van de vrijwilliger en Dag van de animator

● Je offline actie kan je ook online delen

● Online acties kan je plannen: Creator Studio

● Tweerichtingsverkeer

● Eer hun werk



opdracht

hoe motiveer en engageer jij momenteel?
online - offline



De boel in leven houden



http://www.youtube.com/watch?v=tFkNrVcGOYA


http://www.youtube.com/watch?v=1_T0UYb24ro


http://www.youtube.com/watch?v=RVyClxjYOJo














Tips
● Blijvende kleine teasers
● Sfeermakers
● Interactie - Interactie - Interactie 

(Insta stories bieden veel opties)
● Mooi maken: Canva



opdracht

Welke acties wil je anders aanpakken?



● Gebruik jongerenkanalen
● Maak een keuze en communiceer
● Vertrek vanuit je vrijwilliger
● Eigenaarschap
● hou de boel in leven!

Aan de slag met je vrijwilligers



Nog meer?

Vloggen voor 
beginners

27/11 - Gent

Instagram voor 
je organisatie

12/12 - brussel

Visuals maken 
met Canva

16/12 - gent


