
FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE 

Hold fast i dine ressourcer 
Sådan fastholder du dine frivillige 

 

 

• Sådan motiverer du frivillige i praksis 

• Få guiden til at fastholde ’zapper’-frivillige  

• Lær at aflønne dine frivillige med alternativ valuta 

• Sådan får du loyale frivillige



FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE 
 
Hvad er din alternative valuta, og hvordan bruger du 
den som aflønning? 
Når du får sammenhæng mellem dine frivilliges motiver og 

din måde at sige tak på, bliver fastholdelse af frivillige en 

god investering. Derfor ruster kurset dig til at udvikle 

forskellige belønningsformer, som motiverer netop dine 

frivillige. 

 

Sådan motiverer du i praksis 
Fastholdelse handler om at anerkende og rose dine 

frivilliges indsats. På kurset får du velafprøvede teknikker til 

at motivere dine frivillige, når de er udfører deres arbejde. 

Samtidig får du også opskriften på at opbygge 

motiverende strukturer i din organisation. Det sikrer at du 

holder fast i dine frivilliges ressourcer uden du hele tiden 

skal ’være på’. 

 

Få en guidet tur i en organisations maskinrum 

Den bedste fastholdelsesindsats får du, når du kender til 

din organisations grundårsager for at involvere frivillige, 

samt dine frivilliges motiver for at engagere sig. På dette 

kursus bliver du rustet til at udvikle et spændende og 

motiverende frivilligmiljø. 

 

 
Program 
 
Organisering af frivillige 

• Lær hvad der motiverer forskellige typer frivillige, så 

du fastholder dine ressourcepersoner. 

• Få kortlagt din egen organisation, så du bliver skarp 

på at lave de rigtige fastholdelsestiltag. 

 
Det motiverende frivilligmiljø 

• Lær at bygge karrierestier, der fastholder ’zapper’-

frivillige.  

• Skab gode fællesskaber blandt de frivillige, så 

fastholdelsen bliver en fælles indsats. 

• Lær at udvikle din egen alternative valuta, der virker. 

 

Den gratis fastholdelse af frivillige 
• Sådan giver du et skulderklap, der motiverer. 

• Lær at bruge uddelegering af arbejdsopgaver til at 

skabe loyale frivillige. 

• Sådan gør du tidligere frivillige til dine bedste 

ambassadører. 

 
 
 
 


