
STUDIEDAG ‘IEDERE VRIJWILLIGER TELT’ 
Week van de Vrijwilliger 2016 - Woensdag 2 maart 2016 

Is Vlaanderen nu een vrijwilligersparadijs of niet? De Koning Boudewijnstichting presenteerde in 
het najaar haar meting over het vrijwilligerswerk in België. Welke lessen kunnen we trekken uit de 
academische analyse over de telling van het vrijwilligerswerk?  

Wat leren de cijfers ons nog? Dat we nog meer mensen moeten aanzetten te vrijwilligen? Ja, 
maar hoe doen we dat dan? Heldere communicatie kan je al een heel eind helpen om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken. We nemen de deelnemers mee in een tocht naar diepere inzichten, 
tips en ideeën om te rekruteren, zodat er straks nog meer mensen vrijwilligen.  

Programma 

9.30 - 10.00 
Onthaal en koffie 

10.00 - 10.05 
Welkom door de Voorzitter van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw  
Liliane Krokaert 

10.00 - 11.15	
Vrijwilligen Vlamingen intensief? Meting van het vrijwilligerswerk vanuit Vlaams Perspectief. 
Profiel, vaststellingen en aandachtspunten voor het werkveld. Prof. Lesley Hustinx geeft duiding, 
met mogelijkheid tot vraagstelling. 

11.15 - 11.30 Koffiepauze 



11.30 - 12.15 
Online rekruteren? 

• Tips om meer vrijwilligers te vinden via www.vrijwilligerswerk.be 

• Werven impliceert helder communiceren. Sociale media kunnen een krachtig hulpmiddel 
zijn bij wervingsprocessen. 

• Virtueel vrijwilligen  

Lies Pelsmakers, communicatiemedewerker Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, zet je op 
weg. 

12.15 - 12.30 
Sociale media als het ultieme lokmiddel? Dorien Vandormael van de Socialistische Mutualiteiten 
presenteert de campagne en tools van ‘Vrijwilligers in Actie’ als inspirerend praktijkvoorbeeld. 

12.30 - 12.45 
Afsluiting 

12.45 - 13.30 
Lichte lunch en netwerkmoment 

Praktisch 

Woensdag 2 maart 2015 van 9.30 tot 13.30 uur 

Waar? 

De Vaartkapoen 

Schoolstraat 76 (ingang overdag: Sint-Jozefstraat 14) 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Inschrijven 

Inschrijvingen tot 24 februari 2016 via www.vlaanderenvrijwilligt.be/studiedag  
Annulatie na 24 februari geeft geen recht op terugbetaling van de inschrijvingsprijs. 

http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/studiedag


Prijs 

Leden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: 30 euro  
Niet-leden: 45 euro  

In de deelnameprijs is inbegrepen: 

•studiedag 

•lichte lunch 

•de publicatie Virtueel Vrijwilligen  

Lid worden? Bekijk onze nieuwe brochure met ledenvoordelen, word lid en geniet nu nog van je 
ledenkorting op deze studiedag: www.vlaanderenvrijwilligt.be/jouw-ledenvoordelen  

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/jouw-ledenvoordelen

