
Fastholdelse og 

rekruttering af frivillige
Temaeftermiddag i Frivilligcenter Langeland 27. marts 2014



Program
• Velkomst 

Del 1: Rekruttering

 Overvejelser forud for rekruttering

 Rekrutteringsmetoder

 Husk at kigge indad

• Pause

Del 2: Fastholdelse

 Redskaber til at fastholde frivillige

 Motivationsfaktorer

 Det sociale element

 Kompetence, læring og udvikling

 Medbestemmelse

 Gode aktiviteter/opgaver

 Fastholdelse for enhver pris



Overvejelser forud for rekrutteringen

Sæt Jer i den uindviedes sted - hvilke spørgsmål vil en potentiel frivillig gerne 

have svar på. 

Ved at besvare disse spørgsmål, kan I udarbejde en frivilligprofil som både I og 

den frivillige har gavn af.

• Hvilke opgaver melder jeg mig til, og hvad er formålet med dem?

 Gør klart hvad foreningens formål er og hvordan i forsøger at opnå dette   

(hvilke aktiviteter laver foreningen) Den frivillige skal være motiveret for 

sagen

• Er jeg god nok/kan jeg finde ud af at være frivillig her?

 Gør det klart hvilke kvalifikationer og erfaringer det frivillige arbejde kræver. 

 Specifikke krav vedr. alder, køn, geografi o.l.

 Vær gerne meget konkrete i beskrivelsen af opgaver.

• Hvor meget tid skal jeg bruge/hvor meget arbejde binder jeg mig til?

 Opstil klare krav til hvad I forventer af den frivillige, fx antal arbejdstimer om 

ugen, faste tidspunkter, deltagelse i møder o.l.



• Hvad kan jeg forvente af foreningen?

 Beskriv hvad man får ud af at være frivillig hos Jer. Dette kan være 

glæden ved at hjælpe andre, at man bliver en del af en sag (fx 

sygdomsbekæmpelse), at I ligger stor vægt på det sociale fællesskab

 Tilbyder I supervision og undervisning

 Får man udbygget specifikke kompetencer (noget til CV’et)

• Hvordan bliver jeg frivillig her?

 Kommuniker tydeligt hvem man skal kontakte, hvis man gerne vil være 

frivillig. 

 Evt. beskriv hvordan man bliver frivillig, hvis der er en særlig procedure 

(samtaler, intro-kursus o.l.)

• HUSK! Det er vigtigt at man kun rekruttere nye frivillige, hvis der er 

opgaver disse kan udføre. Det kan være en trist oplevelse at melde sig 

som frivillig, og så føle at der ikke er brug for én.



Rekrutteringsmetoder

• Netværk - personlige opfordringer

• Præsentation af foreningen

• Annoncer og opslag

• Omtale i pressen

• www.frivilligjob.dk

• Frivilligcenter Langeland

http://www.frivilligjob.dk/


• Netværk (Den mest hyppige anledning til at vi påtager os frivilligt 

arbejde er den personlige opfordring (SFI undersøgelse 2006))

 Folk vil som regel gerne hjælpe, hvis deres kompetencer bliver 

efterspurgt. Anerkendende at blive opfordret.

 Tilliden/trygheden ved et kendt ansigt er meget værdifuldt, når 

man skal ”overbevise” nogen om noget.

 ”Farer” for at I kun rekruttere frivillige der ligner Jer selv. Kan 

signalere at det er en lukket gruppe.

 Brug netværk, men også andre rekrutteringsmetoder

• Præsentation af foreningen på forskellige møder, arbejdspladser 

eller uddannelsesinsitutioner

 Målret rekrutteringen hvis I efterspørger specifikke kompetencer

 Godt at vise sit ansigt så foreningen bliver ”afmystificeret”

(”hun er ligesom mig, så kan jeg også være frivillig”)



• Omtale i pressen

 Det er altid godt at gøre sig synlig, så man har en plads i folks bevidsthed 

(folk kender formål og aktiviteter på forhånd)

 Har man et godt ry øges tilliden til at man er i gode hænder som frivillig i 

foreningen

• Annoncer, opslag og pjecer

 Signaler at I er interesseret i at få nye med, og at det er nemt at blive en 

del af den eksisterende gruppe

• www.frivilligjob.dk

 Online jobbank for frivillige http://www.frivilligjob.dk

 Opret Jer selv som bruger eller gennem Frivilligcenter Langeland

• Frivilligcenter Langeland

 Jobbank. Fortæl os hvis I mangler frivillige og til hvilket job

 Ressourcebank med frivillige

 Opslagstavle - fysisk og virtuel

http://www.frivilligjob.dk/
http://www.frivilligjob.dk/


Husk at kigge indad

 Det er vigtigt at man har den rigtige ”indpakning” og fokus på 

god kommunikation til nye frivillige

 Manglende nye kræfter kan også give anledning til at kigge 

indad i foreningen; er sagen falmet? Skal vi omstrukterere

vores aktiviteter? Lave mere spændende frivilligmøder?



Pause 



Fastholdelse af Frivillige 

Hvad så nu? 

Egne erfaringer og tiltag til at      

fastholde frivillige?

Frivillige/Brugere/Medlemmer?



Fastholdelse handler om at bevare 

en eller anden form for 

motivation! 

… men hvad er motivation??



Motivationsfaktorer 

 At føle sig godt forberedt og klædt på til opgaverne 

 At kunne se, at hans eller hendes indsats og anstrengelser gør en forskel 

 At føle sig som en del af et godt kammeratskab og fællesskab 

 At føle sig værdsat og få anerkendelse 

 At blive hørt og have indflydelse på opgaver og beslutninger 

 At blive udfordret og få mulighed for at udvikle sig 

 At deltage i gode aktiviteter og spændende opgaver

 At tage ansvar og afprøve sig selv inden for nye områder 



Det sociale element 

 At føle sig som en del af et godt kammeratskab og fællesskab 

 At føle sig velkommen 

 At passe ind 

 At få nye venner 

 At have det sjovt 

Foreningen kan… skabe rammer for at det sociale kan udfolde sig 

… skabe anledninger til at venskaber opstår



Kompetence, læring og udvikling

 Lære noget 

 Personlig udvikling

 Faglig udvikling 



Indflydelse/demokrati

 At have indflydelse på det man er en del af

 Ændringer på vej:

Fra bestyrelsesmedlem til projektfrivillig?

Fra medlemdsdemokrati til handlingsdemokrati?



Gode aktiviteter og opgaver 

 Praktiske opgaver

 Faglige opgaver 

 Sociale opgaver 

 Interessepolitiske opgaver 

 Ledelsesopgaver 



At føle sig værdsat og få anerkendelse 

 Frivilligpleje: 

 Udflugter 

 Fællesarrangementer 

 Kurser og uddannelse 

 Godtgørelse for udgifter 



Fastholdelse for enhver pris?

Afsked – man må godt spørge ind til 

hvorfor folk stopper. 

Efterliv – ambassadør tankegangen 


