
kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen



Project
• ism. Cera en VVSG 
• loopt van november 2015 tot en met 

oktober 2017 
• ter ondersteuning van OCMW’s, steden 

en gemeentes in hun vrijwilligersbeleid 
• intern/extern



Ontwikkeling 
ondersteuningsaanbod

• sinds januari digitaal platform lokaalvrijwilligen.be  
• gesloten platform, enkel voor lokale besturen 
• reeds 190 leden  
• tips en tools 
• inspirerende voorbeelden 
• forum 
• vormingsaanbod 

• intervisie-aanbod

http://lokaalvrijwilligen.be


In het verschiet
• uitbreiding platform 
• publicatie ‘vrijwilligerswerk op de rails’: intern 

management 
• publicatie voor verantwoordelijken: hoe een intern 

gecoördineerd beleid opzetten? 
• publicatie rond extern beleid 
• workshops voor verantwoordelijken



Vinger aan de pols
• bevraging naar behoeftes, verzamelen van inspirerende 

voorbeelden 
• vragen van besturen 
• forum 
• intervisie-aanbod



Organisaties en lokale besturen: 
concurrenten of partners?



Concurrentie?
• in dezelfde vijver vissen? 

• bv. vanuit publieke en private zorgsector 
• niet met gelijke middelen? 

• bv. gemeenteblad, website van de gemeente, 
loketten van de stad 

• vergoedingen voor vrijwilligers  
• op terrein komen van organisaties



Kansen door 
samenwerking



Wat doen lokale besturen nu al?

• eerste aanspreekpunt voor organisaties en vrijwilligers 
• gradatie van ondersteuning verschilt 
• widget www.vrijwilligerswerk.be: 

tools.vrijwilligerswerk.be 
• bv. kasterleevrijwilligt.be 

• vrijwilligersbeurzen en speeddates 
• vrijwilligerscentrales, vrijwilligersloketten, lokaal 

steunpunt, vrijwilligerspunten, servicepunt,…  
• feesten, receptie, bedankingen tijdens de Week 
• ….

http://www.vrijwilligerswerk.be
http://tools.vrijwilligerswerk.be


kasterleevrijwilligt.be

http://kasterleevrijwilligt.be


Wat kan het lokale bestuur betekenen 
voor het lokale vrijwilligerswerk?

• promotie: 
• inzetten op potentieel dat niet de weg vindt naar het 

vrijwilligerswerk 
• sterke kanalen: gemeenteblad, website (widget),… 
• inzetten op bemiddeling 
• beurzen 
• …. 

• informatie 
• vorming  
• facilitaire ondersteuning 
• waardering van vrijwilligers (tijdens de Week) 
• ….



genkvrijwilligt.be

http://genkvrijwilligt.be


Welke rol kunnen 
organisaties opnemen?

• vanuit vrijwilligersorganisaties en adviesraden het 
bestuur ideeën aanreiken, aanmoedigen  

• veel expertise aanwezig in de lokale 
vrijwilligersorganisaties 

• bijv. rond armoede, handicap, anderstaligen,… 
• bemiddeling  
• coaching 
• vorming



7 valkuilen



1. Onvoldoende betrokkenheid 
bij politiek en/of middenveld

• Waar komt idee vandaan? 
• essentieel om beide partijen mee te hebben! 

• schepenen aanspreken 
• bestuursakkoord 
• beleidsnota, op de agenda van het college 

• middenveld nauw betrekken en informeren 
• bevraging organiseren 
• aandacht hebben voor communicatie



2. Zich richten op slechts één doelgroep, 
één soort organisatie of sector 

• gemiste kans! 
• richt je op alle inwoners 
• intersectoraal: gemeenschappelijke stam 
• ook feitelijke verenigingen niet vergeten



3. Te weinig promotie

• Ondersteuningsaanbod ruim bekend maken 
• Hoe organisaties en inwoners bereiken? 

• vacatures verzamelen bij organisaties 
• gemeenteblad 
• folder 
• duidelijke plek geven op jullie website 
• ….



4. Het gaat te traag

• Nood aan beleidsplan en concreet stappenplan 
• Kies voor evenwicht tussen quick wins en lange 

termijndoelstellingen 
• Communiceer over concrete acties



5. Informatie niet up to date of 
accuraat

• Moeilijk om informatie over vrijwilligerswerk up to date 
te houden 

• Linken naar informatie op www.vlaanderenvrijwilligt.be 
• Doorverwijzen naar VSVw

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be


6. Zuiver online 
ondersteuning

• Online ondersteuning lokt vragen uit 
• Je bereikt niet alle inwoners



7. beperkte inzet van 
middelen en personeel

• nood aan één of meerdere trekkers en contactpersonen 
• budget om te communiceren, te faciliteren, vormingen 

aan te bieden, vrijwilligers te waarderen, verzekering 
aan te bieden,…



Klaar om samen in dit mooie lokale 
vrijwilligersavontuur te stappen?


