
 

 

 
Met deze leidraad vergroot je de kans om nieuwe bestuurders te vinden én overtuigen. 
 

 

A. Wat heeft je bestuur nodig? Bepaal het profiel.  
Stel je bestuur divers samen = dit is geen wiskunde maar geeft richting aan je zoektocht. 
(vb. vrouw, 30-40 jaar, groot netwerk, vrij beroep, …) 
 

B. Is de taak transparant en afgebakend?  
(vb. 12 vergaderingen + 4 events; eerste halfjaar is kennismaking, dan rol in lobby) 
 

C. Wie ken je persoonlijk en kan je zelf bereiken? 
Elk bestuurslid doorloopt z’n persoonlijk & zakelijk netwerk. Neem hier voldoende tijd voor. 
Andere verenigingen/raden? Ledenlijst? Deelnemers aan events? Volgers op social media? 
 

2.  
Ken je iemand? Pols eerst zelf informeel & voorzichtig.  
De kans is groot dat je deze reactie krijgt: ‘Welke ondernemers zitten dan in jouw bestuur?’ 
 

In feite is de vraag: “Zal ik mezelf kunnen zijn en zal het klikken met de groep?” 
 
Het is vaak belangrijker met wie je de taken uitvoert dan welke taken. Vrijwilligers zoeken plezier, 
leerkansen en ruimte om zichzelf te zijn. Kan je dit bieden? Wees transparant en realistisch. 

 
 

Voel je interesse? Tijd om te overtuigen! 
Toon nieuwe vrijwilligers meteen waardering, maak van ‘de echte vraag’ een eervol moment. 
 
Hoe? Investeer tijd en stuur iemand met aanzien langs (bv. de voorzitter zelf, bekend bestuurslid). 
“We zouden je graag in onze ploeg hebben. Hoe zie je het zelf? Wat vind je belangrijk? Wat denk je 
dat we kunnen bereiken? Hoe kunnen we je bijstaan in die taak?” 
 

 

Hopelijk hapt de nieuwe vrijwilliger toe. En zo niet, vraag feedback en creëer een leermoment. 
 
En dan die eerste vergadering, neem de tijd voor échte kennismaking: 

o Stel elk bestuurslid voor & omgekeerd. 
o Overloop de agenda, jaarkalender, etc. 
o Laat de nieuwe mensen meedenken. Stel vragen en betrek op gezonde wijze.  
o Volg na de vergadering op, vraag hoe de eerste indruk was. 
o Laat je nieuwe vrijwilliger kennismaken met provincie en 

adviseur/regioverantwoordelijke.  

 

Werf eerst via je netwerk, maar zet de deur wagenwijd open!  
Op de volgende pagina krijg je 2 concrete voorbeelden. 



 

•  
 

Deze vacature op Facebook leverde UNIZO Aktiv’O 2 nieuwe bestuurders op. 
 

 
 

 

•  
(Vb. foto Beringen & tekst Bertem) 

 

Dag voornaam, 
 
Heb je een onderneming in Bertem en wil je mee  
bouwen aan Bertem ondernemersvriendelijke  
gemeente? Reply meteen! Onze afdeling groeit  
en UNIZO Bertem zoekt versterking. 
 
Durf te vragen, durf te doen 
Zit je boordevol ideeën en ga je er meteen 
invliegen? Of neem je graag de tijd om alles te  
ontdekken? Perfect, we zoeken denkers én  

doeners      . 

 
Wil je ons ontmoeten?  
Reply via unizo.bertem@unizo.be (vrijblijvend, het kan voor jou nog alle kanten uit). 
 
Ben jij geen kandidaat?  
Help je ons dan met de verspreiding van deze oproep: like en share dit bericht. Bedankt! 
 
Wie zijn de mensen van UNIZO Bertem? 
 

 

 

https://www.facebook.com/Unizo-Aktivo-403231066487211/photos/1777886015688369
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