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HET  WAARD  I S !

N I E T  MOE T E N  MAAR  MA T CH EN !  

DE  DIG ITALE  ASS ISTENT

VR I JWILL IGERSZAKEN



WAAROM  TAAK IE ?

Vrijwilligers zijn sinds jaar en dag het fundament van iedere sportclub. Ze zijn

goud waard. Vanaf het ontstaan van de georganiseerde sport in Nederland is

het doen van vrijwilligerswerk een vanzelfsprekendheid. Toch hoor je nog vaak

dat het lastig is om nieuwe vrijwilligers te werven. Wij weten uit onze ervaring

met Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd dat heel veel mensen best open staan

voor een vrijwilligerstaak. Dat blijkt ook wel uit het feit dat 1,2 miljoen mensen

zich al inzetten voor sportclubs. 

Zou het alleen niet fijn zijn als het wat eenvoudiger wordt om mensen

enthousiaster te krijgen om zich voor hun club in te zetten? Waarbij het ook

nog eens wat minder tijd kost om dit te organiseren? Tijden, en ook de manier

waarop iemand zich voor zijn club wil inzetten, veranderen. Waarom gebruik je

niet de kracht van technologie? Waarbij de persoonlijke wensen, behoeften en

interesse van de leden en betrokken nog steeds leidend zijn maar je veel

minder moeite hoef te doen dit inzichtelijk te krijgen. Met die gedachten

ontwikkelden we Taakie. Taakie heeft de succesvolle werkwijze van

vrijwilligerswerving verpakt in een digitale toepassing die voor iedereen te

begrijpen is. In een paar eenvoudige stappen heb je al een succesvolle match. 

https://youtu.be/y7m9yyxm2qs


 

In Taakie kies je eenvoudig een openstaande

incidentele taak, of een structurele functie. Deze kun je

opslaan, of direct versturen. Wij hebben de meeste

denkbare taken en functies al voorgeprogrammeerd,

zodat je deze eenvoudig kunt zoeken en selecteren.

 

Het Taakie dashboard biedt overzicht in je aangemaakte

taken, taken die verstuurd zijn, het belangrijkste welke taken

geaccepteerd zijn en door wie.

Taken & Functies 

Taakie dashboard 

Taakie vrijwilligerstest

 

Nadat je een taak of functie hebt aangemaakt, toont Taakie

een overzicht met de beste geschikte vrijwilligers. Inclusief

enkele handige wetenswaardigheden, zoals het

matchingspercentage, aanwezige diploma’s en het beroep

van de vrijwilliger. De beheerder selecteert één of meerdere

vrijwilligers en verstuurt het Taakie! De vrijwilliger ontvangt

het Taakie via WhatsApp.

Stuur een Taakie 

 

Taakie wil vrijwilligers alleen taken aanbieden die goed

passen bij hun interesses. Door een vrijwilligersprofiel op te

bouwen leren wij de vrijwilliger steeds beter kennen. De

basis van het profiel is de Taakie vrijwilligerstest. Met de test

achterhaalt Taakie op een leuke manier welk type vrijwilliger

iemand is. De antwoorden op de tien vragen geven een

goede indicatie welke vrijwilligerstaken waarschijnlijk goed

bij iemand zullen passen.

HOE WERKT TAAKIE? 

 

In het dashboard van Taakie vindt de beheerder een overzicht van

alle vrijwilligersprofielen. Je ziet precies wie de vrijwilligerstest heeft

ingevuld, of toestemming is gegeven om Taakies te versturen, of de

vrijwilliger bereid is om een bardienst te draaien (indien van

toepassing), welk beroep de vrijwilliger heeft en welke diploma’s de

vrijwilliger over beschikt. Dit geeft, los van het ‘vrijwilligerstype’, nog

meer waardevolle informatie om een goede keuze te kunnen

maken! 

Vrijwilligersprofielen 

https://youtu.be/_yD5dVFICCk
https://www.youtube.com/watch?v=Qcy9wYLkspQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/_yD5dVFICCk
https://youtu.be/jXmS2fMd3YI
https://www.youtube.com/watch?v=4Bnbe5IQvLk&feature=emb_logo
https://youtu.be/eKPs6oYaIcg
https://youtu.be/qOS9wFAFVII
https://www.youtube.com/watch?v=XR81cqXAIn4&feature=emb_logo
https://youtu.be/hnFh3cCYqv8


TAAK IE  JAARABONNEMENT

 

* Kosten o.b.v een jaarabonnement.

WAT  V INDEN  CLUBS  VAN  TAAK IE ?  

 

“Taakie geeft je inzicht in de vrijwilligers waarvan je niet wist dat je ze had.”

Tobias Kuipers, Amsterdam Pirates 

"Het is ons gelukt voor diverse rollen en taken vrijwilligers te vinden die we anders nooit gevonden
hadden." 

Olaf van Arkel, Wij Houden Vol



 

ENTHOUS IAST ?

REG ISTREER  DIRECT

 

VRAGEN ?

LEES  DE  FAQ  

 

N I E T  MOE T E N  MAAR  MA T CH EN !

WWW . T A A K I E . N L  -  I N F O @ T A A K I E . N L  

DE  DIG ITALE  ASS ISTENT

VR I JWILL IGERSZAKEN

http://www.taakie.nl/registreren
http://www.taakie.nl/faq
http://www.taakie.nl/

