
 

Kan taakie helpen? 

Alle verenigingen hebben ermee te maken en ontkomen niet aan hun inzet; vrijwilligers. Bij de ene 

vereniging is voldoende inzet geen probleem, voor de andere vereniging is het een grote worsteling. 

Door de grote diversiteit aan verenigingen en mensen binnen de vereniging, heeft elke vereniging zijn 

eigen proces. Een wondermiddel hiervoor bestaat niet. Een goede visie en een goed beleid helpt om 

hier sturing aan te geven, maar dan nog hangt het af van de inzet van mensen in brede zin. Wat 

daarnaast kan helpen is opzoek gaan naar goede voorbeelden van vrijwilligersmanagement. In dit 

artikel wordt zo`n voorbeeld gegeven en kan wellicht voor sommige verenigingen een uitkomst zijn. 

CKV Achilles, één van onze twee korfbalverenigingen in Almelo, is zo`n vereniging die opzoek was naar 

een manier om “problemen met de inzet van voldoende vrijwilligers” tot de verleden tijd te laten 

behoren. Daarom gingen zij aan de slag met het opstellen van een vrijwilligersvisie en een 

vrijwilligersbeleid. De kernboodschap hiervan is: “alle leden (18+) en ouders van jeugdleden leveren 

een bijdrage aan de vereniging”. CKV Achilles wil vrijwilligerswerk niet verplichten maar iedereen 

aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid. Dit in combinatie met iedereen in zijn of haar kracht 

in te zetten, dus opzoek gaan naar de vragen, wat vindt iemand leuk? of wat kan iemand (bijvoorbeeld 

in lijn van werk of studie)? moet eraan bijdragen dat problemen met de invulling van vrijwilligerstaken 

verleden tijd is. Een handmatige database leek hiervoor de enigste mogelijkheid, tot de vereniging te 

horen kreeg van “Taakie”.  

Wat is Taakie? 

Taakie is een digitale assistent vrijwilligerszaken, die helpt bij het werven van vrijwilligers. Taakie helpt 

om simpel en snel iemand te vinden voor een taak of functie binnen de vereniging. Het programma 

helpt een taak of functie te vinden die goed passen bij de interesses van de (nieuwe) vrijwilliger. Door 

een vrijwilligersprofiel op te bouwen leert Taakie de vrijwilliger steeds beter kennen. De basis van het 

profiel is de Taakie vragenlijst. Met een aantal vragen achterhaalt Taakie op een leuke manier welk 

type vrijwilliger iemand is en welke vrijwilligerstaken waarschijnlijk goed bij iemand zullen passen. 

De pilot 

Zo is CKV Achilles een pilot gestart om te kijken of dit wellicht een goed middel kan zijn om de 

vereniging te helpen met vrijwilligersmanagement. Deze kennis en ervaringen helpt niet alleen CKV 

Achilles, maar kan ook jullie vereniging helpen door de informatie te delen. Daarom delen we de 

bevindingen die de pilot tot nu toe hebben opgeleverd! 

De pilot is in mei 2021 gestart met een “campagne” om Taakie kenbaar te maken binnen de vereniging 

en de leden en ouders van leden een vrijwilligersprofiel aan te laten maken. Schatting is dat dit door 

minstens 90% van de vereniging is gedaan.  

Ervaringen en bevindingen tot nu toe 

CKV Achilles vind het heel erg prettig dat Taakie inzicht geeft in het vrijwilligersprofiel van de leden. 

Met Taakie weet Achilles precies wie bardiensten willen draaien en schoonmaken, en daarnaast geeft 

het inzicht in wat de vrijwilligers leuk vinden om te doen en kunnen ze hiervoor benaderd worden. Het 

geeft dus heel goed inzicht wie waar gevraagd voor kan worden en wat bij de vrijwilligers past. Dit 

inzicht wordt als heel functioneel en prettig ervaren. 

Taakie is in het eerste half jaar uitgeprobeerd door de beheercommissie, veelal voor bardiensten en 

schoonmaken. Dit is op basis van het vrijwilligersprofiel zichtbaar wie hiervoor open staan. 



 

Hier is relatief snel mee gestopt aangezien de reacties tegenvielen. Bij het sturen van een “Taakie” 

bleek dat vrijwilligers vaak een “nee” doorgaven. Bij persoonlijke benadering gaven mensen dan alsnog 

aan wel die taak te willen doen. 

Als verklaring hiervoor wordt gegeven dat het binnen een relatief kleine vereniging waar iedereen 

elkaar kent wat onpersoonlijk werkt en mensen daardoor snel geneigd zijn “nee” door te sturen. Bij 

een grotere vereniging zou dit wellicht beter werken.  

Taakie werkt erg prettig voor het inzicht welke leden open staan om bardiensten te draaien en schoon 

te maken. Een Taakie hierop versturen werkt vooralsnog niet goed, maar de mensen hierop persoonlijk 

benaderen en te overleggen werkt wel heel goed.  

Taakie brengt veel gemak mee voor de vereniging. Het vrijwilligersprofiel geeft heel goed inzicht 

waarvoor leden en vrijwilligers ingezet kunnen worden. Hier heeft de vereniging heel veel aan. Ook is 

er veel uitleg en is het duidelijk hoe en waarvoor het gebruik kan worden.  

Het blijven communiceren van Taakie wordt als belangrijk gezien om het ook echt te kunnen integreren 

binnen de vereniging.  

Meer weten? 

Zoals te lezen valt zijn de eerste ervaringen van de pilot met name positief gestemd. Wel zal het tijd 

nodig hebben om er echt achter te kunnen komen of het mogelijk is dit systeem volledig te integreren 

in de vereniging. Ben je enthousiast geraakt of wil je als vereniging hier meer over weten? Stuur dan 

een mail naar r.wassink@sportbedrijfalmelo.nl om te kijken of het jullie vereniging kan helpen! 
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