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1 Algemeen
Dit vrijwilligersbeleid is de opvolger van operatie ruggengraat die stamt uit 2003. De vrijwilligers worden nog
steeds gezien als de ruggengraat van de KNMV, oftewel zij zijn het fundament van de organisatie. Vrijwilligers
zijn op diverse vlakken actief binnen de KNMV zowel binnen de sport als binnen het recreatief motorrijden.
Functies lopen uiteen van evenementenbegeleider tot bestuurslid tot juryvoorzitter. Sinds 2003 hebben er een
aantal verschuivingen plaatsgevonden in de maatschappij, deze zijn van invloed op vrijwilligers en het
vrijwilligerswerk dat zij doen. Ook binnen de KNMV hebben er veranderingen plaatsgevonden, zo is
bijvoorbeeld het ledenaantal flink gegroeid en is er op vele vlakken geprofessionaliseerd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het aanstellen van secretarissen. Dit zijn betaalde krachten die op het bondsbureau werkzaam
zijn maar ook als secretaris in één of meerdere commissies. Na deze professionaliseringsslag, is het ook tijd voor
een professionalisering onder de vrijwilligers. Niet in de vorm van het bezoldigen van functies, maar wel door
het leveren van kwaliteit en het hebben van een professionele uitstraling. De taken moeten goed worden verdeeld
onder de vrijwilligers en vrijwilligers moeten niet worden overbelast. Een groot aantal vrijwilligers is al aardig
op leeftijd en kunnen niet nog jaren actief blijven voor de KNMV. Het aantal vrijwilligers blijft daarom een
aandachtspunt. Ook het terugdringen van het aantal vrijwilligerstaken hoort hierbij tot de mogelijkheden. Dit
vrijwilligersbeleid is onderdeel van het meerjarenplan 2013-2016. In deze periode zal het onderwerp
vrijwilligersbeleid ieder jaar onderdeel zijn van het jaarplan. Het jaarplan bespreekt de te nemen stappen voor dat
jaar.
1.1 Trends
Anno 2011 zijn de volgende trends te bespeuren:
• De focus op vrijwillige inzet groeit, niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. Deze
aandacht voor vrijwillige inzet zal de komende jaren verder toenemen.
• Er is een toename te zien in diversiteit van organisaties, vrijwilligers en klussen. Er komen steeds meer
verschillende typen organisaties, steeds meer vormen van vrijwillige inzet en nieuwe manieren van
communiceren. Er zijn ook steeds meer redenen en motivaties om vrijwilligerswerk te doen.
• De grenzen van het begrip vrijwillige inzet worden steeds verder opgerekt. Er zijn en komen heel veel
vormen van vrijwillige inzet.
• Het vrijwilligerswerk professionaliseert. Er worden steeds meer eisen gesteld aan zowel organisaties als
vrijwilligers.
• Vrijwilligersorganisaties gaan steeds meer samenwerken. Ze zoeken naar slimme allianties, soms op
eigen initiatief, soms afgedwongen door de financier.
• Het gebruik van social media neemt razendsnel toe, ook in het vrijwilligerswerk.
(bron: Movisie trendrapport 2010)
Uitgangspunten voor dit vrijwilligersbeleid zijn bovengenoemde trends, een vrijwilligers tevredenheidonderzoek
die de KNMV in 2008 heeft uitgevoerd onder haar vrijwilligers, de in 2011 uitgevoerde Quickscan; vinden en
binden van Movisie en een in 2011 gemaakte SWOT-analyse (bijlage VI)
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1.2 Cijfers
Het ledenaantal van de KNMV is groeiende en heeft in 2011 de 50000 leden bereikt. Hiervan zijn 15.000 leden
actief als sporter. In 2011 was het vrijwilligersbestand als volgt samengesteld:
Leeftijdscategorie

Aantal

Man

Vrouw

1935 t/m 1940 (75-70 jaar)

9

2,6%

7

2,0%

2

0,6%

1941 t/m 1945 (69-65 jaar)

33

9,6% 31

9,0%

2

0,6%

1946 t/m 1950 (64-60 jaar)

51

14,8% 49

14,2%

2

0,6%

1951 t/m 1955 (59-55 jaar)

68

19,8% 60

17,4%

8

2,4%

1956 t/m 1960 (54-50 jaar)

44

12,8% 34

9,9%

10

2,9%

1961 t/m 1965 (49-45 jaar)

40

11,6% 37

10,8%

3

0,9%

1966 t/m 1970 (44-40 jaar)

32

9,3% 28

8,1%

4

1,2%

1971 t/m 1975 (39-35 jaar)

25

7,3% 22

6,4%

3

0,9%

1976 t/m 1980 (34-30 jaar)

22

6,4% 16

4,7%

6

1,7%

1981 t/m 1985 (29-25 jaar)

10

2,9%

4

1,2%

6

1,7%

1986 t/m 1990 (24-20 jaar)

7

2,0%

5

1,5%

2

0,6%

1990 > (19 jaar of jonger)

3

0,9%

1

0,3%

2

0,6%

TOTAAL

344

294

50

Percentage

100,00

85,5

14,5
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2 Visie op vrijwilligersbeleid
2.1 Wat verstaan we onder vrijwilligersbeleid?
Vrijwilligersbeleid houdt in dat er initiatieven worden ontwikkeld die gericht zijn op het structureel werven,
begeleiden, belonen en behouden van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. Hierdoor worden mensen
gestimuleerd om vrijwilligerswerk binnen de bond op te pakken en andere vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij
hun werkzaamheden goed en met plezier uit kunnen voeren. Dit om te bereiken dat er ook in de toekomst
voldoende vrijwilligers werkzaam zullen blijven binnen de KNMV zodat de KNMV haar activiteiten kan blijven
voortzetten. Het belangrijkste van dit beleid is de daadwerkelijke uitvoering ervan!
2.2 Waarom vrijwilligersbeleid?
• Vrijwilligersbeleid zorgt ervoor dat er beter ingespeeld kan worden op de motieven die vrijwilligers
hebben voor vrijwilligerswerk.
• Vrijwilligersbeleid zorgt ervoor dat de vrijwilliger weet wat hij mag verwachten.
• Vrijwilligersbeleid zorgt voor structuur, zo blijft het niet bij eenmalige acties.
• Vrijwilligersbeleid zorgt voor het beter functioneren van vrijwilligers, oftewel een
deskundigheidsbevordering.
• Vrijwilligersbeleid vergroot de betrokkenheid van vrijwilligers, dit zorgt voor binding.
• Vrijwilligersbeleid verlaagt de kwetsbaarheid van de bond.
2.3 Doelstellingen
Momenteel schommelt het vrijwilligersaantal van de KNMV rond de 350 vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers
moeten “te veel” werk doen. Deze last moet beter worden verspreid en er moet worden gezorgd voor voldoende
back-up bij het wegvallen van een aantal van deze vrijwilligers. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat het
aantal KNMV evenementen in de toekomst zal toenemen. Hiervoor zullen er wervingsacties worden opgezet en
zal er worden geïnvesteerd in de binding van vrijwilligers. In 2016 moet de KNMV 400 actieve vrijwilligers in
het ledenbestand hebben staan die voldoen aan de opgestelde functieomschrijvingen. Dit moet in 2016
minimaal hebben geleid tot het aantal officials per functie zoals benoemd in bijlage III.
Een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn voor de KNMV zijn al vele jaren actief. Deze betrokkenheid bij
de KNMV is natuurlijk erg positief en willen we graag zo houden! Wel begint een groot aantal vrijwilligers
aardig op leeftijd te geraken waardoor deze niet nog vele jaren mee zouden kunnen blijven draaien. Daarom is
het belangrijk om de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers gelijk te houden of iets te verlagen. In 2011 ligt de
gemiddelde leeftijd van een vrijwilliger bij de KNMV rond de 52 jaar. Wanneer er geen veranderingen optreden
in het vrijwilligersbestand zal deze leeftijd in 2016 rond de 57 jaar liggen. Gemiddeld zijn mensen in de
leeftijdsgroep 18-44 bijna even actief als vrijwilliger als mensen in de leeftijdsgroep 45-74. Jongeren zijn
gemiddeld meer werkzaam als vrijwilliger in de sport dan ouderen. Zie bijlage IV. In 2016 moet de gemiddelde
leeftijd van de KNMV vrijwilliger rond de 50 jaar of jonger liggen door gerichte wervingsacties in de
doelgroep tot 45 jaar.
Ook is de kwaliteit van de vrijwilligers van belang. Iemand moet geschikt zijn voor de positie, maar zich ook
prettig voelen in de positie die hij/zij bekleed. Het gebeurt nog te vaak dat vrijwilligers een vrijwilligersfunctie
bekleden waarvoor zij eigenlijk onvoldoende zijn gekwalificeerd. Jaarlijks gebeurd het meerdere malen dat een
vrijwilliger niet goed functioneert in zijn functie, hiervoor wordt in overleg een andere functie gezocht of er
wordt een exitgesprek gehouden. De oorzaak hiervan is meestal dat deze persoon niet op deze functie geplaatst
had moeten worden omdat hij/zij niet de juiste competenties bezit. Daarnaast zijn er in de functies waarvoor
meerdere competenties nodig zijn onvoldoende vrijwilligers actief. In 2016 heeft de KNMV een
opleidingstraject uitgestippeld bestaande uit bijscholingen en het opdoen van ervaring om door te groeien
naar diverse functies, dit moet in 2016 minimaal hebben geleid tot een invulling van de functies zoals
benoemd in bijlage III.
De motorsport is niet geheel ongevaarlijk, ook als vrijwilliger loop je risico’s. De KNMV wil deze risico’s zo
veel mogelijk beperken. De huidige verzekeringen worden gewaarborgd en uiterlijk in 2016 is er een
duidelijke lijst met veiligheidseisen, gedragsregels en reglementen met betrekking tot agressie in het bezit
van de officials. Daarnaast is het thema veiligheid een belangrijk onderwerp tijdens de bijscholingen.
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3 Werving & selectie
In 2016 moet de werving & selectie er als volgt uitzien:
3.1 Werving
Werven betekent het zoeken en aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Belangrijk hierbij is dat potentiële
vrijwilligers een positief beeld krijgen van de organisatie, een duidelijk beeld van de verschillende
vrijwilligersfuncties die er zijn en de rechten en plichten die hiermee samenhangen.
3.1.1 Zicht op vrijwilligersbestand
Voor de KNMV is het belangrijk om minimaal één keer per jaar het vrijwilligersbestand te analyseren en
specifiek te kijken naar:
•
•
•
•
•

Het aantal vrijwilligers
Het verloop van de vrijwilligers
De samenstelling van het vrijwilligersbestand
Bij welke specifieke functies er tekorten zijn in het vrijwilligersbestand
De achtergrond/kennis van de vrijwilligers

Deze analyse moet de basis zijn voor het wervingsproces van vrijwilligers. Het wervingsproces van vrijwilligers
wordt opgedeeld in twee typen wervingsprocessen, namelijk een continue wervingsproces en tijdelijke
wervingprocessen.
3.1.2 Continue wervingsproces
De KNMV is altijd op zoek naar vrijwilligers. Op de website van de KNMV is er een speciale pagina voor
vrijwilligers. Op deze pagina wordt een oproep gedaan je aan te melden als vrijwilliger bij de KNMV. Ook is op
deze pagina het boekje KNMV-vrijwilligers te downloaden is. Hierin staat precies beschreven wat het
vrijwilligerswerk bij de KNMV inhoudt, functiebeschrijvingen van alle vrijwilligersfuncties die er zijn en alle
overige informatie die relevant is voor (potentiële) vrijwilligers. Het aanmelden als vrijwilliger kan ook via deze
pagina
3.1.3 Tijdelijke wervingsprocessen
Wanneer er uit de analyse van het vrijwilligersbestand blijkt dat er ergens een tekort is, wordt er een tijdelijk
wervingsplan opgesteld. Voor het opstellen van het wervingsplan is een planmatige aanpak benodigd. Zie bijlage
I. Daarnaast zal er een vacature worden geplaatst in de vrijwilligersvacaturebank op de website van de KNMV.
Hierbij moeten de wervingsprocessen vooral gericht zijn op jongeren, één van de doelstellingen is immers een
verjonging van het vrijwilligersbestand. Social media zullen hierin ook een rol gaan spelen.
3.2 Selectie
Wanneer een nieuwe vrijwilliger zich heeft aangemeld bij de KNMV zal er met de vrijwilliger een intakegesprek
plaatsvinden. Met welke voorzitter dit intakegesprek plaatsvindt is afhankelijk van de functie die de vrijwilliger
aspireert. Het intakegesprek vindt plaats met de voorzitter van de commissie waar de gekozen functie onder valt.
Tijdens dit intakegesprek wordt er gekeken of de potentiële vrijwilliger geschikt wordt geacht voor de functie,
maar ook of de functie voldoet aan de verwachtingen van de potentiële vrijwilliger. Mocht dit het geval zijn dan
wordt er een samenwerkingsverband aangegaan, deze zal beginnen met een inwerk/introductieperiode van
afgesproken tijd. Voor de commissievoorzitter is een handleiding beschikbaar voor het voeren van een
intakegesprek. De belangrijkste gegevens van dit gesprek worden genotuleerd en bewaard. Aan het einde van het
gesprek wordt een vrijwilligersovereenkomst getekend zodat de vrijwilliger op de hoogte is van wat er van
hem/haar wordt verwacht, maar ook van wat de vrijwilliger van de KNMV mag verwachten.
3.3 Introductie
Het goed inwerken van een nieuwe vrijwilliger kan bepalend zijn voor het succes van die vrijwilligers. Laat een
vrijwilliger niet zwemmen, dan zal hij snel afhaken. Daarom moet tijdens het intakegesprek met de
commissievoorzitter een aantal zaken worden afgesproken over hoe de introductieperiode vorm gaat krijgen. Een
vrijwilliger begint altijd als aspirant-official, in deze periode zal de vrijwilliger meelopen met een ervaren
official. Met wie de aspirant-official meeloopt en voor welke tijd wordt afgesproken tijdens het intakegesprek.
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Na het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst ontvangt de vrijwilliger “het welkomstpakket vrijwilliger”
bestaande uit: KNMV-vrijwilligersboekje, officialhandboek, officiallicentie, statuten en reglementen van de
KNMV, brochures van de KNMV, het laatste jaarverslag en een kledingpakket.
Het inwerken zal deels plaatsvinden door het lezen van gekregen documenten waaronder:
• Bond: Wat doet de KNMV en hoe zit de KNMV in elkaar? Dit staat omschreven in het
officialhandboek.
• Werkzaamheden: De werkzaamheden staan omschreven in het boekje KNMV-vrijwilligers.
• Gedragsregels: de gedragsregels van de KNMV staan omschreven in het officialhandboek.
• Veiligheidsregels: de veiligheidsregels staan omschreven in het officialhandboek.
• Omgang met agressie: Hoe om te gaan met agressie en de te volgen procedures staan omschreven in het
officialhandboek.
Daarnaast vindt er “coaching on the job” plaats door de toegewezen ervaren official.
Tijdens de introductieperiode wordt er tussentijds minimaal één keer geëvalueerd met de commissievoorzitter,
aan de hand van deze evaluatie kunnen er acties worden ondernomen. Voor de commissievoorzitter is er een
handleiding beschikbaar voor het voeren van een evaluatiegesprek. De belangrijke gegevens uit het
evaluatiegesprek worden genotuleerd en bewaard.
3.4 Beëindiging
Mocht (na de afgesproken introductieperiode) blijken dat de functie niet geschikt is voor de vrijwilliger of dat de
vrijwilliger zich niet op zijn plek voelt in de functie, dan vindt er een exitgesprek plaats met de
commissievoorzitter. Hierin wordt er aandacht besteed aan de motieven om te stoppen en er wordt gekeken of de
vrijwilliger mogelijk in een andere functie te plaatsen is. Voor het voeren van een exitgesprek is een handleiding
beschikbaar. De belangrijkste gegevens van dit exitgesprek worden genotuleerd en bewaard. Na daadwerkelijke
beëindiging wordt er ook nog een exitbrief gestuurd naar de vrijwilliger waarin de vrijwilliger wordt bedankt
voor zijn/haar inzet. Daarnaast zal de vrijwilligerscoördinator ook nog contact opnemen met de vrijwilliger om
deze persoonlijk te bedanken voor zijn/haar inzet en de motieven voor het stoppen te evalueren.
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4 Begeleiding
Goede begeleiding van de vrijwilliger zorgt voor een betere sfeer, doordat er minder verantwoordelijkheidsdruk
op de vrijwilliger komt te staan. Dit geeft de vrijwilliger een gevoel van veiligheid. Daarnaast zorgt begeleiding
ook voor een verbetering van het functioneren en dus de kwaliteit. In 2016 moet de begeleiding er als volgt
uitzien:
4.1 Communicatie en informatie
Na de introductieperiode blijft de begeleiding van de vrijwilligers belangrijk en moet er ingespeeld blijven
worden op de motieven die de vrijwilligers hebben voor het doen van het vrijwilligerswerk.
4.1.1 Waarderingsbrief
Aan het einde van ieder jaar ontvangen alle vrijwilligers een waarderingsbrief. In deze brief worden de
vrijwilligers allereerst bedankt voor hun werkzaamheden. Naast het bedanken is deze brief een aanleiding voor
het aanvragen van een evaluatiegesprek wanneer een vrijwilliger hier behoefte aan heeft. Er is een standaard
format aanwezig voor deze brief. In dit format is er ruimte gelaten voor een invulling per commissie. Dit om de
brief iets persoonlijker te maken.
4.1.2 Vrijwilligerscoördinator
De KNMV heeft een vrijwilligerscoördinator aangesteld die het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers. In eerste
instantie is de commissie waar de vrijwilligersfunctie onder valt het aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Wanneer
de vrijwilliger met zijn/haar vraag, probleem of klacht niet terecht kan bij de commissie, dan kan de vrijwilliger
terecht bij de vrijwilligerscoördinator. Mocht een commissie ergens mee zitten, dan kan deze ook altijd terecht
bij de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligercoördinator draagt zorg voor een goede afhandeling van alle
vragen, problemen en klachten. Daarnaast heeft de vrijwilligerscoördinator diverse andere taken. Zie bijlage V
voor een beschrijving van de taken die de vrijwilligerscoördinator heeft binnen dit beleid.
4.1.3 Reglementen
Geregeld vinden er veranderingen plaats in verschillende reglementen. Het is belangrijk dat de vrijwilligers
hiervan op de hoogte zijn. Wanneer er een reglementverandering plaats heeft gevonden wordt deze zo snel
mogelijk geë-maild naar de vrijwilligers die met deze reglementswijziging te maken hebben. Degenen die geen
e-mail adres hebben zullen per post op de hoogte worden gesteld van de wijziging. Daarnaast worden de
geüpdate reglementen op het intranet geplaatst zodat deze voor iedereen inzichtbaar zijn.
4.2 Loopbaanbegeleiding
Wanneer een vrijwilliger nieuw binnen komt bij de KNMV zal deze afhankelijk van kennis en kunde over het
algemeen, het eerste jaar als aspirant-official meelopen met een ervaren official. Samen met de
commissievoorzitter wordt er een vervolgtraject afgesproken. De KNMV streeft ernaar om vrijwilligers in
functies door te laten groeien, zodat er op elk functieniveau voldoende vrijwilligers zijn. Voor
loopbaanbegeleiding kan de vrijwilliger altijd terecht bij de commissievoorzitter of de vrijwilligerscoördinator.
Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk deskundigheidsbevordering onder het kopje carrièrepad.
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5 Waardering
Zonder vrijwilligers kan de KNMV niet bestaan. Vrijwilligers krijgen niet betaald voor het werk dat zij doen,
daardoor is waardering des te belangrijker. Belonen en waarderen zorgt voor erkenning van de vrijwilliger. Het
geeft de vrijwilligers het gevoel dat ze het werk ergens voor doen. Er zijn vele manieren van waardering. De
volgende vormen van waardering zijn minimaal jaarlijks terug te vinden:
5.1 Vrijwilligerscongres
Ieder jaar wordt er een vrijwilligerscongres georganiseerd waarvoor alle KNMV vrijwilligers zijn uitgenodigd.
Dit congres bestaat uit een plenair gedeelte, maar is ook vooral bedoeld als een gezellig samenzijn.
5.2 Paddockstand
Iedere maand ontvangen de vrijwilligers de digitale nieuwsbrief paddockstand, deze wordt door de
vrijwilligerscoördinator opgesteld speciaal voor vrijwilligers. Vrijwilligers zonder e-mail adres ontvangen de
nieuwsbrief per post.
5.3 Bondskleding
De officials krijgen speciale bondskleding voorzien van het KNMV logo in bruikleen. Wanneer een official
besluit niet langer werkzaam te zijn voor de KNMV dan dient deze kleding weer te worden ingeleverd. Het
bestaande kledingpakket wordt in deze beleidsperiode uitgebreid met een afritsbroek.
5.4 Onkostenvergoeding
Zie rechtspositieregeling in paragraaf 7.3
5.5 Verjaardagskaartje
Alle vrijwilligers ontvangen ieder jaar een kaartje op hun verjaardag waarin de KNMV de vrijwilliger feliciteert.
5.6 Persoonlijke bedankjes
Medewerkers van het bondsbureau, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers zien elkaar geregeld. Ze zien
elkaar voornamelijk tijdens wedstrijden, maar soms ook in een andere omgeving zoals op het
vrijwilligerscongres. Het is belangrijk om op deze momenten persoonlijke waardering uit te spreken naar
vrijwilligers door hun persoonlijk te bedanken voor hun inzet. Deze persoonlijke bedankjes zouden er als volgt
uit moeten zien:
Bondsbureau > bestuursleden, commissieleden & officials
Bestuur > commissieleden & officials
Commissieleden > officials
5.7 Officialstoer
Jaarlijks wordt er een officialstoer georganiseerd. Dit is een motortoer naar het buitenland waaraan alleen
officials deel kunnen nemen voor een sterk gereduceerd tarief. De data van de officialstoer worden zo zorgvuldig
mogelijk gekozen, zodat officials niet gehinderd worden deel te nemen doordat ze een wedstrijd moeten draaien.
5.8 Overig
Naast de eerder genoemde vormen van waardering zijn er nog vele andere mogelijkheden om waardering te laten
blijken. Jaarlijks wordt overwogen om (incidenteel) andere vormen van waardering te geven.
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6 Deskundigheidsbevordering
De KNMV wil graag de kwaliteit van haar vrijwilligers verhogen. Momenteel zijn er nog teveel vrijwilligers die
een functie bekleden waarvoor zij onvoldoende gekwalificeerd zijn. Daarnaast is vooral te merken dat in de
functies waarvoor men iets meer gekwalificeerd moet zijn, onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. In 2016
zijn de volgende manieren van deskundigheidsbevordering aanwezig:
6.1 Werving
Zoals in het hoofdstuk werving is besproken, gaat er specifiek worden geworven voor bepaalde functies, middels
de vacaturebank. Daarnaast komen er functieomschrijvingen waarin ook om bepaalde competenties wordt
gevraagd. Door deze manier van werven zullen vrijwilligers zich aanmelden voor een specifieke functie die past
bij zijn/haar competenties. Dit verkleint de kans op onderkwalificaties.
6.2 Officiallicentie
Een officiallicentie wordt niet zomaar afgegeven door de KNMV. In de eerste periode dat een vrijwilliger actief
is voor de KNMV, is de official een aspirant official voor een met de commissievoorzitter afgesproken tijd. Dit
betekent dat de vrijwilliger meeloopt met een ervaren official. Na dit jaar wordt er geëvalueerd of de official zijn
werk goed heeft gedaan en of de vrijwilliger geschikt wordt geacht de functie vervolgens alleen te gaan
vervullen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er gekeken naar een andere functie voor de vrijwilliger, kan de
introductieperiode worden verlengd of wordt er afscheid genomen van de official.
6.3 Bijscholingen
De KNMV stelt dat vrijwilligers minimaal één keer in de drie jaar verplicht een bijscholing volgen. Door deze
bijscholingen blijven de vrijwilligers op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking hebben op de specifieke
functie die de vrijwilliger bekleedt. Deze bijscholingen worden minimaal één keer per jaar aangeboden door de
KNMV. Deze bijscholingen worden aangeboden door de KNMV en zijn kosteloos voor de officials. Officials
zijn vrij om aan de meerdere bijscholingen deel te nemen. Bij teveel inschrijvingen wordt er geselecteerd op
basis van het aantal eerder gevolgde bijscholingen. Het vrijwilligerscongres is een moment waarop bijscholingen
worden aangeboden. Daarnaast wordt er één keer in de drie jaar een seminar georganiseerd waarbij de
vrijwilligers een examen moeten afleggen en aan een vastgestelde score moeten voldoen. De intentie is om het
leerzame gedeelte zo te verpakken dat de vrijwilligers het zien als “een gezellig dagje met de officials”.
De KNMV is druk bezig met het implementeren van een digitale leeromgeving (DLO) voor onder andere de
verkeersopleidingen. De KNMV zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn om DLO te gebruiken voor
bijscholingen van vrijwilligers. Indien dit mogelijk blijkt te zijn zal er binnen DLO een bijscholingsprogramma
ontwikkeld worden voor vrijwilligers.
6.4 Carrièrepad
De KNMV gaat een carrièrepad opstellen. Dit is de weg die een nieuwe vrijwilliger kan doorlopen om door te
groeien naar andere vrijwilligersfuncties. Het carrièrepad is een combinatie van competenties, ervaring en
bijscholingen. Dit standaard carrièrepad is een leidraad voor de commissievoorzitters die de vrijwilligers
begeleiden. In samenspraak met de commissievoorzitter wordt er voor de vrijwilliger een persoonlijk carrièrepad
uitgestippeld. Afhankelijk van de behoeften en capaciteiten van de vrijwilliger, is er een mogelijkheid om door te
groeien naar andere functies. Per functie is het volgen van bepaalde bijscholingen verplicht en voor enkele
functies zal er een assessment plaatsvinden om te bepalen of de competenties die de vrijwilliger bezit aansluiten
bij de functie. Welke bijscholingen er per functie verplicht zijn zal ook worden vastgelegd in het carrièrepad.
Wanneer een vrijwilliger een carrièrestap wil maken kan hij hierover contact opnemen met de
commissievoorzitter. Bij het opstellen van het carrièrepad en wordt er rekening gehouden met normen die extern
worden gesteld zoals bijvoorbeeld door de FIM.
6.5 Efficiënt inzetten officials
De KNMV zal bekijken of het mogelijk is om officials efficiënter in te zetten. Onder andere automatisering kan
hierin een rol spelen. Een reductie van het aantal vrijwilligers per evenement of taak zou een gevolg kunnen zijn.

10

11
Samen naar een sterker fundament: vrijwilligersbeleid KNMV 2012-2016

7 Rechtspositie vrijwilligers
Voor zowel de KNMV als de vrijwilligers is het belangrijk om te weten welke rechten en plichten er hangen aan
het vrijwilligerswerk, oftewel wat mag men van elkaar verwachten? Uiterlijk in 2016 zijn de volgende zaken in
de rechtspositieregeling van de vrijwilligers opgenomen:
7.1 Registratie persoonsgegevens
De KNMV moet kennis hebben van een aantal persoonlijke gegevens van de vrijwilligers. De
vrijwilligerscoördinator beheert in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mail adres, beschikbaarheid, functie, startdatum en specifieke (werk)ervaringen en
competenties. De wet op privacy wordt hierbij in acht genomen.
7.2 Verzekering
Bij het verplichte KNMV-lidmaatschap zit een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een
ongevallenverzekering die geldig is tijdens de vrijwilligersdiensten.
7.3 Onkostenvergoedingen
De KNMV biedt vrijwilligers de mogelijkheid tot het declareren van reis-, lunch-, diner-, telefoon-,
overnachtingkosten en andere specifieke kosten die zijn toe te rekenen aan het vrijwilligerswerk. Uiteraard geldt
de onkostenvergoeding alleen voor dagen waarop dienst wordt gedraaid. Jaarlijks worden deze bedragen
opnieuw bepaald. Deze bedragen moeten recht doen aan de daadwerkelijke kosten. Alle details met betrekking
tot de onkostenvergoeding staan omschreven in het officialhandboek.
7.4 Uitkeringsgerechtigden
Vrijwilligers zijn verplicht hun vrijwilligerswerk te melden bij de uitkeringsinstanties. Voor vrijwilligers die
AOW ontvangen geldt deze meldingsplicht niet. Na aanmelding zal de uitkeringsinstantie normaal gesproken
toestemming verlenen voor het vrijwilligerswerk, maar hieraan kunnen wel bepaalde voorwaarden zijn
verbonden.
7.5 Inspraak
De KNMV vindt het belangrijk dat vrijwilligers hun zegje kunnen doen binnen de KNMV. Daarom wordt er een
klankbordgroep vrijwilligers in het leven geroepen. De klankbordgroep is ervoor bedoeld om de invoering van
het beleidsplan “samen naar een sterker fundament” te monitoren, het voorzien van input uit het vrijwilligersveld
betreffende vrijwilligersbeleid en het meedenken over het vrijwilligersbeleid van de volgende beleidsperiode.
Deze klankbordgroep zal bij maximale bezetting bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwilligerscoördinator
Vrijwilliger baansport
Vrijwilliger wegrace
Vrijwilliger motocross
Vrijwilliger enduro/trial/offroad
Vrijwilliger ROM
Vrijwilliger techniek
Vrijwilliger tijdswaarneming
Vrijwilliger recreatief motorrijden

De klankbordgroep zal twee keer per jaar samenkomen en jaarlijks een advies uitbrengen richting het bestuur.

7.6 Geschillen
In eerste instantie is het ieders eigen verantwoordelijkheid om conflicten en geschillen zelf op te lossen binnen
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de commissie. Mocht men er echt niet uitkomen dan kan de volgende procedure in werking worden gezet:
1.
2.
3.

Het geschil wordt gemeld bij de vrijwilligerscoördinator, deze zal bemiddelen. Dit bemiddelen gebeurt
middels afzonderlijke gesprekken en uiteindelijk een gezamenlijk gesprek.
Mocht de vrijwilligerscoördinator zelf betrokken zijn bij het geschil, dan wordt de directeur aangesteld
als bemiddelaar.
Mocht het conflict op bovenstaande manier niet opgelost kunnen worden, dan wordt het geschil
voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur doet een uitspraak, deze is bindend.

7.7 Klachtenbehandeling
• Een klacht moet schriftelijk worden gemeld bij de voorzitter van de betreffende commissie. De
voorzitter registreert, behandelt en handelt de klacht af. De commissievoorzitter zorgt ervoor dat de
klachtindiener binnen twee weken een schriftelijk antwoord krijgt. Mocht dit niet binnen twee weken
lukken dan krijgt de klachtindiener in ieder geval binnen twee weken een ontvangstbevestiging en de
procedure voor het verloop van de klachtafhandeling.
• Wanneer de klacht niet afgehandeld kan worden door de commissie, wordt de klacht door de commissie
doorgestuurd naar de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator registreert, behandelt en
handelt de klacht af. De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat de klachtindiener binnen twee weken
een schriftelijk antwoord krijgt. Mocht dit niet binnen twee weken lukken dan krijgt de klachtindiener
in ieder geval binnen twee weken een ontvangstbevestiging en de procedure voor het verloop van de
klachtafhandeling.
• Mocht de vrijwilligerscoördinator de klacht zelf niet kunnen oplossen, dan wordt deze klacht door de
vrijwilligerscoördinator voorgelegd aan het bestuur en zal deze binnen twee maanden worden
afgehandeld.
• Personen waarover wordt geklaagd hebben recht op inzage in voor hun relevante gegevens.
• Klachten over medewerkers en/of vrijwilligers dienen discreet te worden behandeld, er mag geen
informatie worden verstrekt aan personen die niet bij de klacht betrokken zijn.
• Alle klachten worden geregistreerd en jaarlijks geëvalueerd.
7.8 Officialhandboek
Alle informatie wat betreft de rechtspositieregeling is voor de vrijwilliger terug te vinden in het
officialhandboek die de vrijwilliger direct krijgt na aanmelding als vrijwilliger. In het officialhandboek zijn ook
de functieomschrijvingen, gedragsregels en veiligheidsregels opgenomen, ook wordt er hierin aandacht besteedt
aan reglementen met betrekking tot agressie.
7.9 Slachtofferhulp
Helaas komt het wel eens voor dat er op een evenement een calamiteit plaatsvindt. Wanneer er op een evenement
een calamiteit plaatsvindt met dodelijke afloop zal tijdens het evenement slachtofferhulp worden ingeschakeld.
Na het evenement is de vrijwilligerscoördinator aanspreekpunt voor de official betreffende de calamiteit. De
vrijwilligerscoördinator zal inventariseren of er behoefte is aan een bijeenkomst van vrijwilligers. Wanneer er
behoefte blijkt te zijn zal de vrijwilligerscoördinator een bijeenkomst organiseren.

Bijlagen
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Bijlage I: Wervingsplan
Om succesvol te kunnen werven, is het nodig om een gericht plan te maken. Bij het opzetten van een
wervingsplan worden de volgende vijf stappen doorlopen:
Stap1: Doel bepalen
Het is belangrijk om vooraf te bepalen welk doel er wordt nagestreefd met de wervingsactie. Deze doelen
moeten concreet en meetbaar worden opgesteld, oftewel SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch
en Tijdsgebonden). Dankzij het opstellen van deze doelstellingen kan men:
•
•
•
•

Doelgericht aan de slag gaan
Nagaan of de wervingsactiviteiten het gewenste resultaat hebben
Tussentijds bijsturen
Evalueren

Stap 2: Doelgroep bepalen
Traceer de doelgroep. Stel duidelijk vast op welke doelgroep de wervingsactie gericht moet worden. Dit moet in
overeenstemming zijn met het doel. Kijk waar deze doelgroep zich bevindt, waar hun interesses liggen en via
welke wegen zij te bereiken zijn.
Stap 3: Boodschap vastleggen
Zorg voor een heldere en concrete wervingsboodschap. De wervingsboodschap moet aangepast worden aan de
doelgroep en een positieve uitstraling hebben. Daarnaast moet de wervingsboodschap inzicht geven in: de
organisatie, het werk en de sfeer. Het is belangrijk dat er gemeld wordt waar de potentiële vrijwilligers
aanvullende informatie kunnen krijgen en/of waar zij zich aan kunnen melden.
Stap 4: Middelen selecteren
Benoem de wervingsactiviteiten en de communicatiemiddelen. Via welke wegen gaan wij de potentiële
vrijwilligers benaderen?
Deze wervingsactiviteiten en communicatiemiddelen worden gekozen op basis van de doelgroep. Via welke
activiteiten of communicatiemiddelen kunnen we de specifieke doelgroep bereiken?
Maak een overwogen keuze uit: mondelinge middelen, schriftelijke middelen, audiovisuele/elektronische
middelen. Bij het maken van de keuze moeten de volgende zaken worden overwogen:
Het aantal middelen
De kracht van communicatiemiddelen zit niet in het aantal communicatiemiddelen. Het gaat om de
doeltreffendheid van het communicatiemiddel. Het kiezen van meerdere verschillende communicatiemiddelen
kan zorgen voor onduidelijkheden. Kies er daarom niet teveel en zorg ervoor dat er middels elk
communicatiemiddel dezelfde boodschap wordt verspreid. Wanneer men een boodschap vaker dan eens te horen
krijgt, blijkt deze doeltreffender. Na meerdere kennismakingen met de boodschap zal men deze gaan herkennen.
Bereik
Niet elk communicatiemiddel heeft een even groot bereik. Daarnaast is er per communicatiemiddel een verschil
in hoeverre de boodschap overkomt. Een huis-aan-huis blad bereikt heel veel mensen, maar een advertentie in dit
blad wordt lang niet door iedereen gelezen. Zorg voor een communicatiemiddel waarbij het bereik van de
specifieke doelgroep groot is.
Informatieconcurrentie
Per communicatiemiddel verschilt de hoeveelheid informatie die door anderen via hetzelfde
communicatiemiddel wordt aangeboden. Zorg er daarom voor dat de boodschap opvalt door bijv. kleurgebruik,
lettertype etc.
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Mogelijkheden van het communicatiemiddel
Ieder communicatiemiddel heeft andere mogelijkheden, Zo komt een boodschap bijvoorbeeld heel anders over
wanneer deze visueel wordt ondersteund.
Kosten
Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het gebruik van communicatiemiddelen. Alle communicatiemiddelen en
hun bereik en mogelijkheden om de boodschap over te brengen moeten afgewogen worden tegen de kosten.
Stap 5: Het organiseren van de wervingsactie
Wanneer alle eerder genoemde punten zijn vastgesteld moet het wervingsproces daadwerkelijk in gang gezet
gaan worden. Er moet in een schema worden vastgelegd :
•
•
•
•

Welke acties of activiteiten uitgevoerd gaan worden;
Wie de acties moet(en) voorbereiden en uitvoeren;
Wanneer (in welke week) elke actie wordt uitgevoerd;
Hoe vaak en wanneer de actie of activiteit herhaald wordt of een vervolg krijgt.

Vervolgens moeten deze acties worden ondernomen.

Bijlage II: Actieplan
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De implementatie van dit vrijwilligersbeleid zal stapsgewijs moeten plaatsvinden. Om het vrijwilligersbeleid
succesvol te laten zijn, zal er allereerst draagvlak moeten worden gecreëerd. Hiermee zal moeten worden
begonnen tijdens het vrijwilligerscongres van 2012. Daarnaast is een van de actiepunten uit het beleidsplan het
opzetten van een klankbordgroep vrijwilligers, hiermee wordt ook draagvlak gecreëerd.
Vervolgens zal het beleidsplan worden geïmplementeerd, hieraan zijn diverse acties verbonden die hieronder
schematisch zijn weergegeven. Aan alle acties is een tijdsperiode gekoppeld. Sommige acties zijn doorlopend en
sommige acties hebben een deadline. Deze tijdsplanning is een richtlijn om ervoor te zorgen dat het beleid tijdig
geïmplementeerd is en dat er voor het einde van de beleidsperiode al de vruchten van het nieuwe beleid kunnen
worden geplukt.
Het is het ook belangrijk dat er uiteindelijk gecheckt wordt in hoeverre alle gestelde doelstellingen zijn behaald,
om te bepalen of het vrijwilligersbeleid succesvol is geweest. Dit onderzoek is dan de basis voor het
vrijwilligersbeleid van de erop volgende beleidsperiode, ook deze acties zijn hieronder schematisch
weergegeven.
De volgende activiteiten zullen moeten worden uitgevoerd in de aangegeven periode:

Actie
Zicht op
vrijwilligersbestand

Wanneer
Één keer per
jaar

Opzetten/continueren
wervingsacties

Éen keer per
jaar

Vacaturebank
vrijwilligers

In 2012 wordt
er een online
vacaturebank
ontwikkeld.
Bij iedere
ontstane of
ingevulde
vacature wordt
deze geüpdate
In 2012 de
regels
opstellen.
Daarna
jaarlijks
herzien
Opstellen in
2012
Invoeren in
2013

Opstellen
gedragsregels/veilighei
dsregels

Opstellen
vrijwilligersovereenko
mst
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Hoe
Overzicht waaruit blijkt:
- aantal vrijwilligers
- aantal vacatures
- gemiddelde leeftijd
- lijst met personen die nuttige
achtergrondkennis hebben die nog niet
wordt benut in de functie die hij/zij
bekleed
Huidige wervingsacties evalueren en specifieke
wervingsacties opzetten/doorzetten aan de hand
van de gegevens uit zicht op vrijwilligersbestand.
Hierbij worden de social media ook als
wervingskanaal ingezet.
In de ontwikkeling van de nieuwe website die in
2012 online gaat wordt de pagina “vrijwilligers”
herbouwt en uitgebreid met een vacaturebank voor
vrijwilligers.
Wanneer uit zicht op vrijwilligersbestand
vacatures blijken of wanneer commissies vacatures
aandragen zal de vrijwilligerscoördinator ervoor
zorgen dat deze in de online vacaturebank terecht
komen.
Inventariseren risico’s vrijwilligers. Vervolgens
aan de hand van deze risico’s regels opstellen die
deze risico’s afdekken. Deze worden gepubliceerd
in het officialhandboek

Wie
Vrijwilligerscoördinator

Aan de hand van voorbeelden van andere bonden
wordt er een vrijwilligerscontract opgesteld. In
2013 krijgt iedere nieuwe vrijwilligers dit contract
voorgelegd. Op het vrijwilligerscongres krijgen
huidige officials het contract voorgelegd. Degenen
die niet aanwezig zijn geweest zullen het contract
tijdens een van hun diensten voorgelegd krijgen.

Opstellen:
Beleidsmedewerker
Invoeren:
Vrijwilligerscoördinator
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Handleiding
2012
De huidige handleiding voor het intakegesprek
intakegesprek
wordt herschreven en verspreid onder de
commissievoorzitters
Handleiding
2012
De huidige handleiding voor het evaluatiegesprek
evaluatiegesprek
wordt herschreven en verspreid onder de
commissievoorzitters
Handleiding
2012
De huidige handleiding voor het exitgesprek wordt
exitgesprek
herschreven en verspreid onder de
commissievoorzitters
Welkomstpakket
In 2013
In 2013 worden alle onderdelen uit het
invoeren
invoeren,
welkomstpakket opgeleverd en worden
daarna
samengevoegd tot een pakket. De
jaarlijks up-to- vrijwilligerscoördinator distribueert de pakketen
date houden
naar de commissievoorzitters na ontvangst van de
vrijwilligersovereenkomst. De
commissievoorzitters delen de welkomstpakketten
uit.
Verjaardagskaartjes
Vanaf 2012
Vrijwilligers zullen jaarlijks tijdens hun verjaardag
een kaartje toegestuurd krijgen.
Kledingpakket

2012:

Functieprofielen

2012

Informatieboekje

DLO

Klankbordgroep
vrijwilligers
Carrièrepad

Officialhandboek

Waarderingsbrief

In 2012 zal er een broek worden toegevoegd aan
het kledingpakket.

In overleg met de commissies zal er per
officialfunctie een functieomschrijving worden
opgesteld .
2012
Het maken van een algemene beschrijving van
vrijwilligerswerk binnen de KNMV en de
functiebeschrijvingen samenvoegen in een digitaal
boekje en. Deze zal online worden geplaatst.
Vanaf 2012
Er wordt een onderzoek gedaan of het haalbaar is
om met DLO te werken voor officials. Er wordt
gekeken bij andere bonden en de wensen van
officials & kantoormedewerkers worden
geïnventariseerd. Samen met het bedrijf dat DLO
ontwikkeld zal er gekeken worden of deze wensen
en behoeften in te passen zijn in DLO. Mocht het
haalbaar zijn dan wordt er een uitvoeringstraject
opgesteld en uitgevoerd.
2012
In 2012 zal er een wervingsactie worden opgezet
om een klankbordgroep bij elkaar te krijgen.
Uiterlijk in 2013 zal deze onder leiding van de
vrijwilligerscoördinator van start gaan.
2012 opstellen Inventariseren benodigde competenties per functie.
competentiepro Aan deze competenties zullen specifieke
fielen
bijscholingen worden ontwikkeld. Per functie komt
2013 start
er een profiel met de benodigde aantal jaren
implementatie ervaring, competenties en bijscholingen.
2013, daarna
Het officialhandboek zal worden herschreven en de
jaarlijks herzien in 2012 opgestelde gedragsregels en
veiligheidsregels zullen hierin ook worden
opgenomen.
2012 evaluatie In 2012 zal geavaleerd worden hoe de
Jaarlijks nieuwe waarderingsbrief in 2011 heeft uitgepakt. Aan de
tekst aanmaken hand hiervan kunnen er eventuele wijzigingen
worden toegepast in de waarderingsbrief voor 2012.
De vrijwilligerscoördinator en commissies zullen
jaarlijks de tekst herzien.

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Vrijwilligerscoördinator
/Commissies

Vrijwilligerscoördinator
Vrijwilligerscoördinator
Beleidsmedewerker/
Vrijwilligerscoördinator
/Commissies
Beleidsmedewerker/
Vrijwilligerscoördinator
/Webmaster
Beleidsmedewerker/
Vrijwilligerscoördinator/
Controller

Vrijwilligerscoördinator/
Marketingafdeling
Beleidsmedewerker/
Vrijwilligerscoördinator

Beleidsmedewerker/
Vrijwilligerscoördinator
Vrijwilligerscoördinator/
commissies
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Geschillen &
klachtenbehandeling

2012

Doelstellingen meten

2015 & 2016

Tevredenheidonderzoek
vrijwilligers

2015

Reglementen agressie
opstellen

2012

De procedures voor geschillen en
klachtenbehandeling zullen in 2012 meegenomen
worden in de paddockstand. Ook zullen deze in het
officialhandboek worden opgenomen die in 2013
wordt herzien.
Er wordt gemeten:
- aantal vrijwilligers
- gemiddelde leeftijd vrijwilligers
- aantal vacante functies
- aantal gevallen van agressie naar
vrijwilligers toe
- aantal klachten over officials
Hieruit kan worden geconcludeerd in hoeverre de
doelstellingen zijn gehaald en waar er extra acties
nodig zijn in 2016. In 2016 wordt er nogmaals
gemeten ter afsluiting van de beleidsperiode.
Er wordt een tevredenheidonderzoek gehouden
onder vrijwilligers, hieruit moet blijken of de
vrijwilligers tevreden zijn met het huidige beleid of
dat zij graag veranderingen zien voor de
beleidsperiode vanaf 2017
In 2008 is er door de KNMV werkgroep
calamiteiten en agressie een voorstel gedaan m.b.t.
tot omgaan met calamiteiten en agressie. In 2012
zullen deze voorstellen verder worden uitgewerkt
en geïmplementeerd

Vrijwilligerscoördinator

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker &
vrijwilligerscoördinator

Bijlage III: Overzicht vrijwilligers per functie
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Commissies

Aantal

Gewenste aantal

Commissie van Beroep

5

5

4 + 4 vz comm.

4 + 4 vz. Comm.

Commissie ROM

7 + secretaris

7 + secretaris

Medische commissie

5 + secretaris

6 + secretaris

Wegrace commissie

3 + secretaris

5 + secretaris

3

2

10 + secretaris

10+ secretaris

Commissie tijdswaarneming

5+ secretaris

5 + secretaris

Technische commissie

6 + secretaris

6+ secretaris

Tuchtcommissie

Adviseurs wegrace commissie
Motorcross commissie

Adviseurs technische
commissie
Commissie OET

3

2

5 + secretaris

6 + secretaris

Baansportcommissie

5 + secretaris

6 + secretaris

7

7

3 + secretaris

3 + secretaris

3

3

74

77

Commissie verkeer
Adviesgroep recreatief
motorrijden
Financiële commissie
Totaal

Uitvoerende functies

Aantal

Gewenste aantal

Technische officials

77

80

Officials tijdwaarneming

40

50

Enduro officials

3

6

Trial officials

3

4

13

15

Wedstrijdleiding wegrace

4

5

Milieu officials

8

10

Medische Officials

35

40

Sportcommissarissen Motocross

30

30

Coördinator baancommissarissen

1

1

Coördinator jeugdmotocross

2

2

Wedstrijdleiding baansport

6

8

Referees baansport

6

8

Juryvoorzitter baansport

4

5

232

264

Wegrace officials

Totaal
Internationaal gedelegeerden

Aantal

Gewenste aantal

Motocross

10

8

Baansport

7

7

Wegrace

2

2

Enduro

2

2

18
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Trial
Totaal

0

1

21

20

Bijlage IV: Cijfers vrijwilligerswerk Nederland
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Bron: CBS jaarrapport 2009 Landelijke jeugdmonitor

Bron: CBS vrijwillige inzet 2008 – Marieke van Herten

Bijlage V: Vrijwilligerscoördinator
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Taakgebied

Taken

Leiding geven

Voorzitter klankbordgroep vrijwilligers
Linking pin tussen vrijwilligers & bestuur
Bestuursvergaderingen op verzoek bijwonen
Vergaderingen klankbordgroep vrijwilligers voorzitten
Besprekingen over vrijwilligersbeleid bijwonen
Beleidsvoorstellen doen op het gebied van vrijwilligers aan de beleidsmedewerker
Zorgen voor actuele taakfunctieomschrijvingen
Het beheren en analyseren van het vrijwilligersbestand
Zorgen voor een planmatige werving van vrijwilligers
Beheren vrijwilligerspagina KNMV-website en het up-to-date houden van de
vrijwilligersvacaturebank in samenwerking met de webmaster
Het nabellen van vrijwilligers na beëindiging loopbaan als vrijwilliger
Versturen van verjaardagskaartjes aan vrijwilligers
Het bijhouden van trends en ontwikkelingen m.b.t. vrijwilligers
Zorg dragen voor aanmelding, selectie en plaatsing onder de juiste commissie van
de vrijwilliger. Hierbij hoort het inventariseren van wensen, behoeften en motieven
van de vrijwilligers.
Archiveren van klachten, problemen, intakegesprekken, evaluaties &
exitgesprekken
Het eventueel herplaatsen van vrijwilligers
Het samen met de sportafdeling regelen van deskundigheidsbevorderende
opleidingen/bijeenkomsten vrijwilligers
Enkele evenementen bezoeken om contacten te leggen met vrijwilligers en
waardering te tonen aan de vrijwilligers
Aanspreekpunt voor vrijwilligers voor vragen, klachten, problemen en geschillen
die niet binnen de commissies afgehandeld kunnen worden
Coördineren waarderingsbrieven
Ondersteunen bij organisatie van en tijdens het vrijwilligerscongres
Coördineren en documenteren kledinguitgifte
Operationele bijdrage leveren aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid
Het up-to-date houden en verspreiden van het officialhandboek

Vergaderen

Beleidszaken
Operationele taken

Bijlage VI: SWOT-analyse
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Sterkten
Een aantal zeer trouwe gemotiveerde
vrijwilligers met veel inzet
Hechte groep vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers worden goed
opgevangen en begeleid door de
huidige vrijwilligers
Onkostenvergoeding
Vrijwilligers voelen zich veilig
Passie voor motorsport
Officialcongres
Goede verzekeringen vrijwilligers
Tuchtzaken goed geregeld
Deskundigheid
Zwakten
Vertekend beeld kwaliteiten individu,
vrijwilligers hebben moeite hun kunde
over te brengen
Te snel tevreden
Onvoldoende kennis KNMV-kunde
Vrijblijvend karakter
Leunen op kerngroep vrijwilligers/
weinig back-up wanneer er een
vrijwilliger wegvalt
Risico van vrijblijvendheid
Communicatie over wijzigingen
reglementen
Onvoldoende aanbod van opleidingen
& trainingen
Vrijwilligers die al langer actief zijn
worden onvoldoende begeleid
Bereikbaarheid/ondersteuning
bondsbureau
Onvoldoende inspraak vrijwilligers
Houding van vrijwilligers tijdens
evenementen/ het niet naleven van de
reglementen

Kansen
Digitalisering
Maatschappelijke betrokkenheid
wordt steeds belangrijker
Inspelen op persoonlijke
ontwikkeling door het opdoen van
competenties

Bedreigingen
Vergrijzing
Concurrentie van veelheid
van keuzes van invulling vrije
tijd
Mensen hebben minder te
besteden wegens de recessie
Verruwing van de
maatschappij; onheus
bejegend worden, te maken
krijgen met fysiek/verbaal
geweld.

De binding met de huidige vrijwilligers
verder versterken

Financieel voordeel bieden aan
vrijwilligers

De huidige vrijwilligers behouden door
mogelijkheden te bieden zich te
ontwikkelen

Aandacht blijven houden voor de
veiligheid van vrijwilligers

De kwaliteiten van de vrijwilligers beter
tot uiting laten komen middels
opleidingen & trainingen

Focus op jongeren bij de werving
van vrijwilligers

Het inzetten van de digitale media om
vrijwilligers te werven en te behouden
De communicatie verbeteren tussen
bondsbureau en vrijwilligers

Naar buiten toe duidelijkheid
verschaffen in functies die binnen
de KNMV beschikbaar zijn
Aandacht voor het aannemen van
de juiste houding en het naleven
van de reglementen door officials
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