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1.   Frivillig anno 2022 
fakta, tendens og hvordan det 
kan påvirke SI-klubbernes 
rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer

2.   Refleksion og erfaring fra 
onboardingskurserne

3.   Extensions komiteens 
arbejdsområde, mål og 
handlemuligheder
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Klubben 

Kvinder

Onboardingsplan 
rekruttering 

Trends 2022
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Vi rekrutterer til  

- klubben 

- vores kerneopgave

- projekter 

Fastholdelse begynder 

før rekruttering 
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Vi er forpligtet til at arbejde hen 

imod en verden, 

- hvor kvinder og piger kan udnytte 

deres muligheder og realisere deres 

fremtidsplaner,

- så kvinder på lige fod med mænd 

kan være med til 

- at skabe stærke, fredelige samfund 

i verden. 
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Vi er nutidsmennesker. Hvor er jeg 
i mit liv lige nu? 

Ens arbejde og frivillige arbejde 
skal gå op i en højere enhed. 

Marie Baad Holdt, IngerFair

”Hverdagen skal fungere først”
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Dansk frivillighedskultur i opbrud

• Behovet for venner er forandret

• Vi er frivillige for at realisere os 
selv 

• Personlig udvikling

• For at få noget på cv-et 

• Bruge sig selv og engagere sig 
mere i lokal samfundet end i 
foreninger 

Evabeth



• Bruge og udvikle kompetencer

• Handling og aktiviteter 

• Off-boardingsplan (tavs viden)

• Minimere det administrative    
og organisatoriske arbejde 
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46 %





Den gnsn. ansættelsestid er ca.     

4 år. 

Hvor længe er det ok at være 

soroptimist i vores klub?  

Evabeth



Forøgelse af medlemstallet

Vi skal arbejde med ”modige” 

tilgange til at øge vores 

medlemstal og investere i en 

følelse af fællesskab. 

Carolien Demey SIE præsident 2021-23 



”- hvis man søger frivillige i sit 
primære netværk, så vil de 
personer ikke føle det som en 
speciel anerkendelse af deres 
kompetencer. 
De vil føle, de spørges, fordi 
der mangler hænder. 
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Spørger man derimod folk 
længere ud, vil de føle, at de 
bliver spurgt, fordi de har nogle 
gode egenskaber. 
Man er nødt til at give folk 
følelsen af, at de er dygtige”.

Torsten Højmark, 

rådgiver Center for frivilligt socialt arbejde. 
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I dag langt lettere at rekruttere til det, 
der kaldes episodisk frivilligt arbejde. 
Det er nemmere at se sig ud af og ikke 
så forpligtende. 

Nogle foreninger er begyndt at 
arbejde med flere ad hoc-opgaver, 
som det er lettere at få flere til at 
melde sig til. 
Håbe på, at de så finder motivationen 
til noget mere bindende. 

Torsten Højmark 

rådgiver Center for frivilligt socialt arbejde 
Evabeth



Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 

Engagementsniveau
IngerFairs model 



Kernefrivillige 

Tid:  Højt timeforbrug i et projekt 
eller i en lang periode

Ansvar:  For flere projekter eller  
aktiviteter

Indflydelse:  På organisationsniveau 

Kompetencer:  Mange og specifikke 

Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 



Tovholdere

Tid:  Højt timeforbrug i et projekt 
eller i en kortere periode

Ansvar:  For et projekt eller en 
aktivitet 

Indflydelse:  På opgaveniveau 

Kompetencer:  Mange og specifikke 

Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 



Loyale

Tid:  Lavt timeforbrug, evt. fordelt 
på vagter

Ansvar:  For at udføre sine opgaver

Indflydelse:  På opgaveniveau 

Kompetencer:  Få og muligvis 
specifikke 

Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 



Ad hoc frivillig

Tid:  Lavt timeforbrug, en enkelt dag

Ansvar:  Meget lidt

Indflydelse:  Ingen 

Kompetencer:  Ingen 

Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 



Til hvad og hvordan kan vi 

bruge de fire engagement 

niveauer i vores 

rekrutteringsstrategi i 

vores klub anno 2022? 

Ad hoc frivillig 

Loyale 

Tovholdere 

Kernefrivillige 



Frivillighed er ikke altruisme  og 

kærlighed. 

Der skal være en tilbagebetaling -

en form for gevinst i 

anerkendelse eller tilfredsstillelse. 
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1. Foreningens anerkendelse af deres indsats fx 
sociale arrangementer for de frivillige.

2. Kollegaers anerkendelse, som både omfatter 
andre frivillige og eventuelle ansatte i 
foreningen.

3. Målgruppens anerkendelse, herunder også 
eventuelle pårørende til målgruppen.

4. Omverdenens anerkendelse fx i sociale 
sammenhænge.



Målgruppens anerkendelse        
har størst betydning.

Anerkendelse fra brugere styrker 
frivilliges tilhørsforhold til 
foreningen.
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SI Danmark 2022-23

1. Vidensdeling om kerneopgaven. 

2. Klubmøde – noget fælles og 

noget forskelligt. 

3. Træning i fællesskaber                     

- følelsen af at høre til - deler 

noget med hinanden. 

4. Ageism – alderisme
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Kerneopgaven skaber den 

grundlæggende motivation.

Arbejdslyst. 
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Hvis et fællesskab skal bestå, må 
det aldrig blive statisk, men hele 
tiden vedligeholdes med 
handlinger. 

For et fællesskab er mere end et 
sted eller en ting, vi kan være en 
del af. I et godt fællesskab er vi 
konstant i fælles skabelse.

Vi er noget i kraft af vores 
fællesskaber, så når vi mister dem, 
mister vi os selv. 

Svend Brinkmann
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Arbejdsfællesskab
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Alle former for deltagelse i et 
fællesskab er forbundet med 
læring

– både tilsigtet læring og utilsigtet 
medlæring.
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Arbejdsfællesskab giver trivsel.

Forebygger konflikter. 

Binder unge og ældre sammen. 

Aktiverer og udvikler kompetencer.

Kerneopgaven først - så trivsel.
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Drop dine faste forestillinger om 
alder, og find en ny måde at få 
både yngre og ældre til at trives. 

”selvrettet ageism”, 
når vi opstiller begrænsninger for 
os selv på grund af vores alder, for 
eksempel i forbindelse med 
arbejdsopgaver.
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Trends 2023 - 24??

Familiefrivillighed 

Droppe lokalbestyrelser 
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Reflektion fra 

onboardingskurserne 
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Extension komiteen kan

Faglig viden, værktøjer

og hjælpe og støtte klubbens 

introduktions- og 

velkomstproces/ 

onboardingsforløb
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Lytte, bistå med viden, værktøjer   

og dialog, 

når I har brug for det.

Og en hjælpende hånd, når det 

ikke kører optimalt. 
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