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Rekruttering af frivillige

Program

1. Velkommen 

2. Baggrund

 Frivilliges forskellighed

 Det traditionelle og det moderne

 Samfundstendenser

3. Forståelse for forskellighed og motivation

 Motivation og typer (TEST)

 Gruppearbejde

4. Metoder til rekruttering

 Bestyrelsesrekruttering

 Faglig rekruttering

5. God arbejdslyst



Frivillige – ledelse & hjælpere



Kultur, mennesker, forskellighed



Samfundstendenser

Typologier - Filosofi, mål og kendetegn

Foreningerne oplever i disse år en bevægelse imod en ny type 

fællesskaber, drevet af tre primære samfundstendenser:

 Individualisering

 Fleksibilitet

 Lyst og motivation



Fra det traditionelle til det moderne

Typologier - Filosofi, mål og kendetegn

Pligtorienterende

• Arvet

• Bundet til sted

• Fokus på det kollektive

• Lukket

• Fast definerede fysiske grænser

• Hierarkisk

• Tidsbundet og planlagt

• Kontinuerligt og uden 
tidsbegrænsning

DET MODERNE FÆLLESSKABDET TRADITIONELLE FÆLLESSKAB



Fra det traditionelle til det moderne

Typologier - Filosofi, mål og kendetegn

Pligtorienterende

• Arvet

• Bundet til sted

• Fokus på det kollektive

• Lukket

• Fast definerede fysiske grænser

• Hierarkisk

• Tidsbundet og planlagt

• Kontinuerligt og uden 
tidsbegrænsning

DET MODERNE FÆLLESSKAB

Lystorienteret

• Tilvalgt

• Interaktivt og knyttet til 
relationer

• Fokus på individet i 
kollektivet

• Åbent

• Flydende grænser

• Flad struktur

• Fleksibelt og spontant

• Projektorienteret og 
tidsbegrænset

DET TRADITIONELLE FÆLLESSKAB



Moderne / traditionelle

Meget 
moderne

Meget 
moderne / 
traditionelt

Lidt 
moderne / 
traditionelt

Meget 
traditionelt



Moderne / traditionelle

Meget 
moderne

Meget 
moderne / 
traditionelt

Lidt 
moderne / 
traditionelt

Meget 
traditionelt



En lille test
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Min indsats

Bearbejde

Initiativ

Modtage

Din indsats er 100 % - Hvorledes er fordelingen?



Mc Clelland’s Motivationsteori

Hvilke grundlæggende behov findes, hvis man vil forklare, 
hvorfor det enkelte menneske handler, som det gør i dagligdagen?

Afhængighedsbehovet - socialt motiveret
Trangen til at høste anderkendelse og til 
stadighed være sikker på, at man nyder andres 
gunst og hengivenhed.

Præstationsbehovet – opgave orienteret
Trangen til at præstere noget.
Løse og afslutte opgaver, og til at søge nye 
udfordringer samt overvinde dem.

Magtbehovet – tager styringen
Trangen til at få magt og indflydelse på ting, 
mennesker og processer i ens omgivelser.

Modtage

Bearbejde

Initiativ



Mc Clelland’s Motivationsteori

Disse 3 behov udvikles ud fra det enkelte menneskes ét og samme problem, 
- den stadige kamp for at bevare selvtillid og undgå den dertil hørende 
mindreværdsfølelse.

Afhængighedsbehovet
Trangen til at høste anderkendelse og til 
stadighed være sikker på, at man nyder 
andres gunst og hengivenhed.

Præstationsbehovet 
Trangen til at præstere noget.
Løse og afslutte opgaver, og til at søge 
nye udfordringer samt overvinde dem.

Magtbehovet 
Trangen til at få magt og indflydelse på ting, mennesker og 
processer i ens omgivelser.

Afhængighedsbehovet 
Forsøger på at opnå stadig selvbekræftelse 
gennem -andre.

Præstationsbehovet 
Forsøger på at opnå stadig 
selvbekræftelse gennem 
- Egne præstationer.

Magtbehovet 
Forsøger på at opnå stadig selvbekræftelse
- ved at være ”noget mere”.



Motivationsteorien 

Præstationsbehov

Faglighed

Bearbejde

P

Magtbehov

Ledelse

Initiativ

M

Afhængighedsbehov

Social 

Modtage

A



A-P-M fordeling

Type Antal

A 14

P 15

M 4

AP 28

PM 6

AM



APM i perspektiv



 Rekrutter en ny næstformand til udviklingsrådet

 Hvilken type - motivation

 De 2 væsentligste opgaver

 Hvordan vil i rekrutterer vedkommende

 Hvem af jer er bedst til opgaven

Gruppearbejde



 Bestyrelses rekruttering

 Har du lyst til at være med rekruttering

-----

 Faglig rekruttering

 Opgave rekruttering

 Forberedt rekruttering

Metoder til rekruttering



Den fremtidige ledelse

Nuværende bestyrelsenProjekter
Ad hoc tilknyttet



Om foreningen og projektet - årsagen til, at vi kontakter dig

 Præsentation af dig

 Introduktion til fællesskabet – foreninger, erhverv og institutioner er gået sammen for 

at skabe større fællesskab på tværs og mere synergi.

 Dernæst en præsentation af projektet – lederrekruttering og lederuddannelse – vi leder 

efter nye ledere for at styrke og udvikle foreningen – brug også gerne teksten fra 

invitationen, som udleveres til sidst.

 Jeg tror det kunne være interessant for dig. 

Om hvorfor man har kontaktet vedkommende – vi ved/tror at du

 Besidder nogle specifikke faglige kompetencer/viden personen - i kraft af dit civile job -

som kan anvendes ind i projektet 

 Har ”fingeren på pulsen” i forhold til bestemte målgrupper (du er ung og ved hvad de 

unge har behov for, du er forælder til børn i aldersgruppen ....)

 Besidder nogle personlige kompetencer, som der er brug for (vi ved, at du er dygtig til 

at motivere andre, at koordinere, at tænke strategisk, at 

 Har et stort lokalt netværk / kontakter i erhvervslivet 

 Det kunne være spændende for dig at tage del fordi. 

 Vær konkret! Der er en grund til, at I gerne vil have vedkommende med 

Dialog med nye frivillige ledere 



Spørg ind til vedkommende

 Hvad tænker du? Hvad er dine interesser? Ser du nogle muligheder for dig? 

 Ser du nogle muligheder for foreningen?  

 Er der nogle områder du synes er særlig interessante? (ledelse, bestyrelse, økonomi, 

drift, kommunikation, fundraising, sekretær, aktivitetsudvikling f.eks. i ad hoc 

arbejdsgruppe, samarbejde med instruktører eller frivillige, mm.) 

 Spørg anerkendende! Så vedkommende oplever ægte interesse for det, han 

eller hun kan og står for, og fornemmer at der er mange muligheder, at 

foreningen er åben og fleksibel 

Hvorfor – hvad får du ud af at være frivillig leder i lokalsamfundet

 At gøre en forskel /personlig tilfredshed  

 At blive en del af et fællesskab 

 At tage ansvar, ny læring (mulighed for kurser) personlig udvikling 

 Fortæl din gode historie! skab et konkret billede af hvad det giver dig at være   

frivillig 

Dialog med nye frivillige ledere



Afslutning

• Forberedelse er godt. 

• Lav en lille ”tale” hjemmefra til at starte op på, og resten går nok helt af sig 
selv.

• Argumenterne må du gerne have på en lille seddel. Det gør ikke noget, at 
den du taler med oplever at du har forberedt dig / udvalgt den enkelte på 
grund af.

• Aflever invitationen mod slutningen eller når det passer, og lav en klar 
aftale om hvad der nu kommer til at ske. Ses vi den 29? Skal jeg sende 
mere information? Hvad er næste skridt?

Dialog med nye frivillige ledere



Et netværk er ikke bare et netværk


