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Rekruttering og fastholdelse af frivillige 

Formål Der skal altid være balance mellem de opgaver FrivilligThy kan løse, og 

det antal frivillige, der er til rådighed. Derfor er det vigtigt, at der 

kontinuerligt søges nye frivillige med de rette kompetencer til løsning af 

de opgaver frivilligcenteret stilles overfor. Det er ligeledes vigtigt, at der 

er en fast stab af frivillige, der – udover at løse opgaverne – kan 

viderebringe og udvikle frivilligcentrets kultur. 

Formålet med en indsats på dette område er således en kvalitetssikring 

både nu og i fremtiden. 

Målsætninger FrivilligThy vil aktivt opsøge og direkte forespørge potentielle emner til 

frivilligt arbejde i centret. Målet er at øge antallet af nye frivillige med de 

kompetencer, der til et hvert givet tidspunkt er brug for. 

Gennem en klar dialog med de frivillige, vil vi søge at motivere de 

frivillige til fortsat indsats. Dette gøres ved at matche opgaver og den 

frivillige, således, at den frivillige mærker sig værdsat. 

Det vil altid være FrivilligThys målsætning, at søge rettidig og værdig 

afsked med de frivillige. 

Aktiviteter Direkte kontakt til potentielle emner de steder, hvor FrivilligThy er til 

stede. F. eks. ved en øget indsats på Frivillig Fredag eller ved øget 

synlighed i bybilledet. 

Der afholdes afklarende samtaler MUS, med de frivillige én gang om 

året. 

Der skal altid fra FrivilligThys side være obs. på, at udviklingen over tid 

kan betyde, at der skal ske en udskiftning i frivilliggruppen, og det skal 

altid være en mulighed for en frivillig, at man kan få en samtale med 

lederen. 

Ressourcer Lederens fokus skal altid være på dette område, og der skal afholdes en 

årlig MUS samtale, hvor der skal herske åbenhed og tryghed. 

Resultater på kort sigt Den gode stemning på arbejdspladsen fastholdes, gennem tryghed og 

socialt fællesskab. Nye frivillige skal vide og mærke, hvad dette er de går 

ind til på FrivilligThy matrikel. 

Virkninger på lang sigt På længere sigt skal det blive muligt for FrivilligThy at løse flere opgaver 

– både på frivillighedsområdet og på selvhjælpsområdet, ved at frivillige 

med flere forskellige kompetencer søger vores hus. 

Opfølgning og 

evaluering 

Leder og bestyrelse følger løbende op på udviklingen. 
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