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Reageer zo snel mogelijk op een bericht. 

Wees concreet: geef aan wanneer je contact opneemt 

Heeft een kandidaat wel interesse in jouw organisatie, maar niet in deze vacature? 

Past het aantal uur niet precies? Kijk of je taken kunt opsplitsen. 
Passen bepaalde taken inhoudelijk niet helemaal? Geef iemand de kans om het te 
leren! 

Ben je voor langere tijd afwezig, zorg dat jouw mailbox en account op LVvoorElkaar 
door jouw vervanger wordt overgenomen. Of deactiveer tijdelijk je vacature.
Werk je parttime? Zorg voor een goede autoreply waarin staat wanneer je je mail weer 
leest. 

Automatisch bericht
Als een vrijwilliger interesse heeft in jouw 
vacature, dan ontvang je via ons systeem 
direct een mail. Je ziet de reactie ook in jouw 
account.  Je kunt via de mail óf via jouw account 
makkelijk reageren. 

1e contact

       Wees enthousiast en bedank voor de getoonde interesse.

       (en hou je daar uiteraard aan!) of maak meteen een  
       afspraak en vertel wat de procedure is. 

Ik wil wel, maar….

       Of geeft de vrijwilliger aan dat deze vacature niet helemaal past? Kijk dan samen naar 
       wat er wél mogelijk is. 

      Kijk vooral naar wat de vrijwilliger aan te bieden heeft. 
      Ga sowieso met elkaar in gesprek en kijk wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. 

Denk aan
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Een reactie op jouw vacature!

Je vacature staat op LVvoorElkaar. En heb je de vacature ook op je eigen website gezet? 

Hier lees je tips over hoe je LVvoorElkaar slim kunt inzetten en over het contact leggen met 
(potentiële) vrijwilligers. Want elke stap in dit proces draagt bij aan de indruk die de 
vrijwilliger krijgt.



Ben je blij met je nieuwe vrijwilliger? Schrijf een aanbeveling of bedankje. 
Het is een leuke attentie en het helpt andere gebruikers. 

Fijn dat jullie elkaar gevonden hebben!

Registreer je match 
Het systeem vraagt automatisch of je een match hebt met de 
aangeboden vrijwilliger. Geef svp altijd aan of je wel of geen match 
hebt. Zo monitoren wij de resultaten en kunnen we eventueel 
bijsturen. En daar heeft iedereen baat bij!
 
Toch geen match? 
Verwijs hem/haar door naar LVvoorElkaar. Bijvoorbeeld naar ons 
spreekuur, waarin we meedenken over passend vrijwilligerswerk.

Vacature ingevuld? 
Zet je vacature offline. Hiermee voorkom je teleurstelling van 
kandidaten en daarmee ook een ‘slechte naam’....
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3 Bedankje of aanbeveling

Aanbeveling voor Stichting  de Brug
We hadden een fijn gesprek, waarin we goed keken of
dit een goede plek voor mij is. Emma is een vriendelijke  
contactpersoon, die goed luistert.

Waardering contact        Aanbevolen?
Ja

Jij kunt ook bedankjes en 
aanbevelingen van vrijwilligers 
ontvangen. Deze zijn dan ook 
zichtbaar op het platform en 
leuk voor toekomstige 
vrijwilligers.

Vergeet je match niet te registeren



Vrijwilligers kunnen zich ook aanbieden op LVvoorElkaar. Je kunt hen makkelijk via het 
systeem benaderen.  
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4Andersom zoeken: aanbod van vrijwillligers

Hou er rekening mee dat vrijwilligers door meerdere organisaties worden benaderd. 
Dus wees er snel bij!

Je kunt aanbod van een vrijwilliger heel makkelijk delen met bijvoorbeeld een collega, 
dat kan eenvoudig via de icoontjes, van bv WhatsApp of mail. 

Je kunt ook aanbod van vrijwilligers ‘bewaren’ in jouw account, in ‘Mijn Pagina’ (als je 
ingelogd bent).

Het matchingssysteem van LVvoorElkaar is slim ingericht. Bijvoorbeeld: jij hebt een 
vacature in de categorie ‘dieren’. Vrijwilligers die interesse hebben in vrijwilligerswerk in 
de in de categorie ‘dieren’ ontvangen vanzelf een bericht met jouw vacature.

      Andersom werkt dat ook zo: jij krijgt een mail als het systeem een match ziet tussen 
      jouw vacature en een vrijwilliger. 
      Let op: de vrijwilliger in kwestie weet dat niet; hou daar rekening mee als je diegene      
      benadert.

Let op: als je een vrijwilliger  
benadert, geef dan aan dat je 
kennis wilt maken en reageer op 
wat je aanspreekt in het  profiel 
van de vrijwilliger. Verwoord wat je 
te bieden hebt, richt je daarbij 
altijd op het profiel de vrijwilliger. 

Kortom: 
Maak jouw reactie persoonlijk en 
stuur vooral geen standaard- 
bericht naar iedere vrijwilliger.

AANBOD VAN DINY
Hallo, ik ben diny en ik hou van 
koken en gezelligheid. Ik wil
graag koken voor andere 
mensen. Het liefst samen in 
een groepje vrijwilligers. 

De Heuvel / Amstelwijk

AANBOD VAN ADBEL
Ik werk als administratief 
medewerker en wil ook zoiets 
als vrijwilligerswerk doen. Mijn 
ervaring komt vast wel ergens 
van pas!

Voorburg Noord

Maak jouw reactie of bericht persoonlijk



In jouw account zie je alle actieve, verlopen en afgesloten vacatures. Je kunt ze hier 
eenvoudig beheren.

Je ziet ook hoe vaak een vacature bekeken is.

Is de vacature vaak bekeken, maar krijg je weinig reacties? Kijk dan toch nog eens goed 
naar de tekst en/of inhoud van de vacature. Wellicht kun je hier nog wat aan 
verbeteren?            Zie tips in het document 'pakkende vacatures' schrijven in onze  
toolbox

Mocht het nu toch allemaal tegenvallen, neem dan contact met ons op. We denken 
graag mee.

één vijver

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat (potentiële) vrijwilligers een 
positieve ervaring met vrijwilligerswerk hebben. Of ze nu wel of niet bij jouw 
organisatie aan de slag gaan. Er is maar één vijver met potentiële vrijwilligers 
in Leidschendam-Voorburg waar we allemaal uit vissen en waar we dus ook 
allemaal goed voor moeten zorgen. 

Behandel (potentiële) vrijwilligers zoals je zelf behandeld 
wilt worden: laat dus altijd wat van je horen, maak duidelijke 
afspraken en stem verwachtingen goed op elkaar af. 

Heb je vragen, we denken graag mee! 
info@LVvoorelkaar.nl | 070-3370377 (ma t/m don)
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Beheren van je vacatures5

Volgende stap: Het kennismakingsgesprek

Kijk in onze toolbox voor goede tips

https://www.lvvoorelkaar.nl/toolbox-werken-met-vrijwilligers
https://www.lvvoorelkaar.nl/toolbox-werken-met-vrijwilligers
https://www.lvvoorelkaar.nl/toolbox-werken-met-vrijwilligers

