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TOOLBOX
DIGITAAL 
VRIJWILLIGERSLOKET
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Stad, gemeente of OCMW en je zet in op  
vrijwilligerswerk in je buurt?
Vraag je gratis account aan op www.lokaalvrijwilligen.be en blijf op de hoogte van alles wat voor vrijwil-
ligerswerk van tel is. Dit kennisplatform is een onderdeel van Lokaal Vrijwilligen, een project van het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, in samenwerking met Cera en VVSG. 

http://www.lokaalvrijwilligen.be
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Over deze toolbox
Lokale besturen zien steeds meer het belang in van het vrijwilligerswerk dat in hun buurten gebeurt. 
Vrijwilligerswerk zorgt voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. De 
meeste mensen vrijwilligen in hun eigen buurt of stad. Om op die tendens in te spelen, zetten heel wat 
lokale besturen een digitaal of zelfs fysiek vrijwilligersloket op, of ze denken hier over na. 

Hoe begin je nu aan zo’n laagdrempelig online vrijwilligersloket? Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
helpen we je hierbij graag een handje. Daarom deze digitale toolbox ‘Digitaal vrijwilligersloket’. Met de tips 
en voorbeelden in deze toolbox kan je nadenken over de mogelijkheden en snel aan de slag. We proberen 
alles zo beknopt mogelijk mee te geven, zodat je meteen kan uitproberen. Heb je nog veel inhoudelijke 
vragen? Registreer je dan gratis op www.lokaalvrijwilligen.be, hét kennis- en deelplatform voor lokale 
besturen die inzetten op vrijwilligerswerk. 

Inspireer anderen
Probeerde je een en ander uit en was dit een succes? Stuur je case naar vrijwilligerwerk@vsvw.be en we 
nemen dit eventueel op in de volgende editie van deze toolbox. Want anderen kunnen zeker van jouw suc-
cessen leren. Dat je in de kijker komt te staan, is natuurlijk mooi meegenomen!

Inhoudstafel
1. Waarom zou je?
2. Doelstellingen
3. Doelgroepen
4. Wat zet je op je digitaal vrijwilligersloket?
5. De plaats van vrijwilligerswerk op jullie website
6. Promoot je loket
7. Tot slot

http://www.lokaalvrijwilligen.be
mailto: vrijwilligerwerk@vsvw.be
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1. Waarom zou je?
Uit de meting van het vrijwilligerswerk blijkt dat 
13,9% van de Vlamingen vrijwilligerswerk opneemt, 
da’s 1 op de 7 van je inwoners. Reken het eens uit 
voor je stad of gemeente: er zijn best veel mensen 
die vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is een 
motor voor warme buurten, zorgt voor sociale cohe-
sie én versterkt de kwaliteit van heel wat dienstver-
lening en aanbod in de buurt. 

Er zijn ongetwijfeld heel wat van die organisaties actief in je stad of gemeente, en waarschijnlijk kennen 
jullie hen al, omdat ze ondersteuning genieten op financieel of materiaal vlak. Vrijwilligersorganisaties zijn 
vaak op zoek naar informatie en advies over het werken met vrijwilligers. Er is veel vraag van organisaties 
naar nieuwe vrijwilligers, maar veel mensen weten dat niet. Met een vrijwilligersloket kan je vraag en 
aanbod op elkaar helpen afstemmen.

Tot slot werk je als lokaal bestuur vaak zelf met vrijwilligers. Een vrijwilligersloket kan ook een plek zijn 
waar je eigen diensten en vrijwilligers terecht kunnen met vragen. 

Kortom: lokale besturen hebben belang bij het vrijwilligerswerk in hun buurt en kunnen een brugfunctie 
vervullen. En dat kan vrij eenvoudig, met een digitaal vrijwilligersloket. Waarom zou je niet, is dus de echte 
vraag.

“1 op 7 Vlamingen  
vrijwilligt. Reken dat 
‘ns uit voor jouw stad 

of gemeente.”
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2. Doelstellingen 
Noem het vrijwilligersloket, steunpunt, servicepunt, vrijwilligerspunt, … De essentie is dat je een vaste 
structuur op je website opzet, die organisaties en vrijwilligers ondersteunt door informatie te verstrekken, 
door te bemiddelen, promotie te voeren voor het vrijwilligerswerk in je regio, eventueel vorming te orga-
niseren, en signalen over vrijwilligerswerk op te vangen. Je kan hiervoor nauw samenwerken met het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. We hebben al een tool voor vrijwilligersvacatures op je website, en in 
de toekomst werken we het delen van informatie nog verder uit.

Afhankelijk van de ambities en mogelijkheden kan je de doelstellingen van je loket afbakenen. Ga je voor 
een basisaanbod, of is het plan om te groeien of zelfs een fysiek loket uit te bouwen naast het digitale luik? 

We geven je graag wat inspiratie om je doelstellingen te bepalen:
 » Het aanbod van vrijwilligerswerk van de eigen diensten bekendmaken bij vrijwilligers
 » Het aanbod van vrijwilligerswerk van de eigen diensten en vrijwilligersorganisaties in de regio  

     bekendmaken bij vrijwilligers
 » Vrijwilligers helpen bij hun zoektocht naar geschikt vrijwilligerswerk
 » Eén centraal aanspreekpunt aanbieden voor al wie met vrijwilligerswerk te maken heeft
 » Informatie en advies verschaffen over de vrijwilligerswet
 » Informatie en advies geven over vrijwilligersmanagement
 » Promotie van het vrijwilligerswerk
 » Vorming en opleiding aanbieden 
 » Een gratis vrijwilligersverzekering opvolgen of aanbieden
 » Andere diensten die nuttig zijn voor vrijwilligersorganisaties gecentraliseerd aanbieden (subsidies,  

     uitleendienst voor materialen, promotionele ondersteuning, …)
 » ...
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3. Doelgroepen
Wie zal je aanspreken met je vrijwilligersloket? Ga 
je voor alle relevante doelgroepen, of beperk je het 
loket bijvoorbeeld alleen tot vrijwilligers of organi-
saties? Denk hier vooraf goed over na, want het be-
paalt mee je boodschap. In een ideale wereld zet je 
in op al de onderstaande doelgroepen:

 » Kandidaat-vrijwilligers
 » Vrijwilligers
 » Eigen diensten die met vrijwilligers werken
 » Vrijwilligersorganisaties

Weet ook dat je oudere mensen vaak nog gemakkelijker kan ondersteunen via een bemand loket, terwijl 
jongeren hun weg erg vlot door het digitale aanbod zullen vinden. Taal kan een barrière zijn als je mikt 
op nieuwkomers in de gemeente. En heb je als doelstelling om kandidaat-vrijwilligers te begeleiden naar 
geschikt vrijwilligerswerk, dan kan je dat natuurlijk niet alleen met een webpagina met vrijwilligersvaca-
tures, maar zal je verder moeten gaan. Organiseer  eventueel voor je start een bevraging, om te ontdekken 
welke behoeftes er bij je doelgroepen leven. 

Alleen digitaal? Voor sommige doelstellingen kan een bemand loket nodig zijn, al was het maar iemand 
die vragen per e-mail of telefoon kan beantwoorden. Denk dus vooraf goed na of je de nodige kennis en 
menskracht in huis hebt, of je deze nog moet voorzien. 

“Taal kan een  
barrière zijn als je mikt 
op nieuwkomers in de 

gemeente.”
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4. Wat zet je op je digitaal vrijwilligersloket?
Staat er al iets over vrijwilligerswerk op jullie website? Is deze informatie gemakkelijk te vinden? Is de 
informatie nog actueel? Vul even de term ‘vrijwilligerswerk’ of ‘vrijwilligers’ in op het zoekvenster van 
jullie eigen website; je zou soms versteld staan van wat je zo terugvindt. Maar je wil deze informatie vast 
uitbreiden. 

Nu je doelstellingen en doelgroepen helder hebt, kan je nadenken over het aanbod dat je op je digitaal 
vrijwilligersloket kan plaatsen. We inspireren je graag, wetende dat het ene idee meer zal kosten dan het 
andere. Beschikbaar budget, menskracht en kennis die je in huis hebt zullen mee de keuzes bepalen die 
je maakt. 

4.1 Vrijwilligersvacatures
4.2 Informatie over de vrijwilligerswet
4.3 Gratis verzekering vrijwilligerswerk
4.4 Promotie van vrijwilligerswerk
4.5 Informatie over het vrijwilligersloket
4.6 Informatie over vrijwilligersmanagement
4.7 Vorming
4.8 Nieuwsberichten
4.9 Vrijwilligerstest
4.10 Gerelateerde informatie

We spijzen deze items met een pak voorbeelden. Klik op de afbeeldingen en je kan meteen de website 
waar het over gaat ontdekken.
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4.1 Vrijwilligersvacatures

Om aanbod en vraag samen te brengen, zijn vrijwil-
ligersvacatures op je website cruciaal. Je kan na-
tuurlijk de investering doen om een eigen vacatu-
rebank te bouwen, dit geeft immers extra cachet en 
een boost aan je PR. 

Vergeet echter de nadelen niet: het beheren van zo’n 
databank vraagt best wat menskracht en verant-
woordelijkheid. Daarnaast verplicht je organisaties 
en vrijwilligers om weer een extra account aan te 
maken op het zoveelste platform.  

Sinds 2017 kan je ook opteren voor tools.vrijwilligerswerk.be: met deze applicatie kan je vacatures naar 
keuze van www.vrijwilligerswerk.be op je eigen website zetten. Het beheer van de vacaturebank ligt bij het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, daar heb je geen last van, en organisaties moeten de vacatures maar 
1 keer aanmaken terwijl ze op meerdere plaatsen verschijnen. Je kan daarnaast nog een eigen domein-
naam gebruiken in combinatie met de tool, bijvoorbeeld www.aalstvrijwilligt.be, wat wel handig is voor de 
promotie van je vrijwilligersloket. 

Wil je organisaties nog verder helpen met rekruteren? Bezorg hen deze 10 tips voor vette vacatures of  
organiseer een workshop over dit thema. 

“Om aanbod en vraag 
samen te brengen, zijn 
vrijwilligersvacatures 

op je website cruciaal.”

http://tools.vrijwilligerswerk.be
http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.aalstvrijwilligt.be
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/10-tips-vette-vacatures/
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Stad Gent heeft een eigen lokale vacaturebank voor haar Vrijwilligerspunt ontwikkeld. 

https://vrijwilligerspunt.stad.gent/vacatures
https://vrijwilligerspunt.stad.gent/vacatures
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Lommel maakt gebruik van tools.vrijwilligerswerk.be om vrijwilligersvacatures in Lommel te tonen op  
www.lommelvrijwilligt.be

https://www.lommel.be/vrijwilligerswerk
https://www.lommel.be/vrijwilligerswerk
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In Mol bedachten ze dit handig overzichtje voor organisaties, om te tonen hoe ze hun vacatures op  
www.molvrijwilligt.be kunnen plaatsen. 

http://www.gemeentemol.be/vrijwilligers
http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG


12

4.2 Informatie over de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bepaalt heel wat zaken die mogen, niet mogen en moeten in het vrijwilligerswerk. Zo 
bepaalt de wet:

 » wat vrijwilligerswerk is
 » wie mag vrijwilligen (vergeet de meldingsplicht niet)  
 » welke organisaties vrijwilligers mogen inschakelen
 » de onkostenvergoedingen
 » de verplichte verzekeringen en immuniteit van vrijwilligers
 » de geheimhoudingsplicht

Wil je informatie geven over de regels van de vrijwilligerswet, dan kan je gerust gebruik maken of linken 
naar de teksten die het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk hierover aanbiedt: 

 » op maat van vrijwilligers 
 » op maat van organisaties

Je kan ook de digitale brochure ‘Slim Vrijwilligen’ aanbieden op je website als PDF of insluiten met een 
code. Mail lies.pelsmakers@vsvw.be voor de embedcode. 

Wil je toch zelf teksten uitwerken? Je kan ze door ons laten nalezen. Vergeet ook de bedragen voor kosten-
vergoedingen niet regelmatig te actualiseren en een update te doen als er iets wijzigt aan de regelgeving. 

Let op: informatie over vrijwilligerswerk op je website zetten, kan extra vragen uitlokken. Hou hier vooraf 
rekening mee!

https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/vrijwilligerswet/wat-is-vrijwilligerswerk
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/publicatie/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
mailto:lies.pelsmakers@vsvw.be
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Eigen informatie over de vrijwilligerswet voor vrijwilligers en organisaties op www.roeselarevrijwilligt.be

http://roeselarevrijwilligt.be/vrijwilligersinfo
http://roeselarevrijwilligt.be/vrijwilligersinfo
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Informatie over de vrijwilligerswet op ‘Ons Mechels Engagement’, met een link naar  
www.vlaanderenvrijwilligt.be

https://onsmechelsengagement.mechelen.be/algemene-wetgeving
https://onsmechelsengagement.mechelen.be/algemene-wetgeving
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be
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De publicatie ‘Slim Vrijwilligen’ bevat eenvoudige informatie over de vrijwilligerswet voor vrijwilligers. Na de 
herziening van de vrijwilligerswet worden ze pas gedrukt, maar je kan ze perfect digitaal delen op je website.

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/publicatie/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
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4.3 Gratis verzekering vrijwilligerswerk

Vooral voor organisaties kan het nuttig zijn hen te 
wijzen op de mogelijkheden van de gratis verze-
kering voor vrijwilligerswerk. De Nationale Loterij 
financiert een gratis verzekering voor vrijwilligers. 
Deze collectieve verzekering is vooral interessant 
voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De orga-
nisatie kan gratis maximum 100 mandagen ver-
zekeren. Een mandag is opgebruikt van zodra een 
vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor 
een uurtje.

De verzekering biedt waarborgen voor:
 » Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
 » Rechtsbijstand
 » Lichamelijke ongevallen

Meer informatie over de gratis verzekering vind je op de website van Belfius.

Uit de cijfers blijkt dat waar steden en gemeenten promotie maken voor de gratis verzekering, meer orga-
nisaties ze kennen en er gebruik van maken. 

Let op: door de interne staatshervorming zal de verzekering vanaf 2018 misschien wijzigen. Je blijft op de 
hoogte met onze nieuwsbrief. 

“De collectieve  
verzekering is  

interessant voor  
occasionele of tijdelijke  

initiatieven.”

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
http://www.belfius-verzekeringen.be/dossier-en-achtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/provincies/#.VkC8Oq6rSi4
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/nieuwsbrief/
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4.4 Promotie van vrijwilligerswerk

Veel mensen vrijwilligen niet, omdat ze er niet vertrouwd mee zijn of nooit gevraagd werden. Wil je vrijwil-
ligerswerk bekender en geliefder maken, dan kan je inzetten op promotionele inhoud:

 » Geef een korte opsomming van de voordelen van vrijwilligerswerk
 » Laat enkele vrijwilligers hun verhaal doen, zet getuigenissen en quotes online of zet elke maand  

     een vrijwilliger in de kijker
 » Zet een organisatie of vacature extra in de kijker, en voorzie wat beeldmateriaal of een interview
 » Zet vrijwilligerswerk in de kijker tijdens de Week van de Vrijwilliger in maart of op de Internationale  

     Dag van de Vrijwilliger op 5 december. Je vindt hopen promomateriaal en tips op deze websites:
  www.vrijwilligersweek.be 
  www.internationaledagvrijwilligerswerk.be 

 » Is er in je stad of gemeente een Dag, Feest of Prijs van de Vrijwilliger? Ook dat kan je hier kwijt.

Leuk idee om zelf uit te werken: op  www.vrijwilligerswerk.be vind je een opsomming met de voordelen 
van vrijwilligerswerk én deze inspirerende icoontjes.

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
http://www.vrijwilligersweek.be
http://www.internationaledagvrijwilligerswerk.be
https://vrijwilligerswerk.be/vrijwilliger-worden/vrijwilligerswerk-doen
https://vrijwilligerswerk.be/vrijwilliger-worden/vrijwilligerswerk-doen
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De website van Sint-Katelijne-Waver somt kort maar krachtig de voordelen van vrijwilligerswerk op.

http://www.sintkatelijnewaver.be/waarom-vrijwilligen
http://www.sintkatelijnewaver.be/waarom-vrijwilligen
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Stad Aalst zet elke maand een vrijwilliger uitgebreid in de kijker op www.aalstvrijwilligt.be 

https://www.aalst.be/overzicht/vrijwilliger
https://www.aalst.be/overzicht/vrijwilliger
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Mechelen reikt sinds 2005 elk jaar een Prijs voor de Vrijwilliger uit en publiceert dit op ‘Ons Mechels Engage-
ment’

https://onsmechelsengagement.mechelen.be/prijs-van-de-vrijwilliger
https://onsmechelsengagement.mechelen.be/prijs-van-de-vrijwilliger
https://onsmechelsengagement.mechelen.be/prijs-van-de-vrijwilliger
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4.5 Informatie over het vrijwilligersloket

Vergeet natuurlijk niet wat informatie over het vrij-
willigersloket zelf mee te geven. Dat kan een een-
voudig en kort tekstje zijn over het vrijwilligersbeleid 
in de gemeente, of uitleg over hoe de stad onder-
steunt bij het vrijwilligerswerk. Minimaal voorzie je 
contactinformatie en als er een fysiek loket is geef je 
natuurlijk de openingsuren mee. Omschrijf voor wat 
mensen bij jullie terecht kunnen.

4.6 Informatie over vrijwilligersmanagement

Wil je echt ‘all the way’ gaan, kan je zelfs informatie over vrijwilligersmanagement op je website zetten. 
Let wel: dit is uitsluitend interessant voor vrijwilligersorganisaties, dus zorg dat zoekende vrijwilligers niet 
afgeleid worden door dit soort informatie. 

4.7 Vorming

Voorzie je zelf vormingen en opleidingen, dan kan je ook deze aanbieden op je digitaal vrijwilligersloket, 
zelfs met een inschrijvingsmodule. Heb je zelf geen aanbod, maar ken je genoeg aanbieders, dan kan je 
kiezen om hun aanbod te promoten. Het kan wel arbeidsintensief zijn om dit actueel te houden. 

“Zorg dat zoekende 
vrijwilligers niet afge-

leid worden door teveel 
informatie.”

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
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Op de startpagina van de Vrijwilligerscentrale Knokke-Heist vind je alle nodige basisinfo terug, zonder verdere 
ballast.

http://www.knokke-heist.be/vrijwilligerscentrale
http://www.knokke-heist.be/vrijwilligerscentrale
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Het Servicepunt Vrijwilligers van stad Antwerpen biedt informatie over vrijwilligersmanagement voor organisa-
ties aan op een apart onderdeel op hun website. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijwilligerswerk/info-voor-organisaties
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijwilligerswerk/info-voor-organisaties
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Het Vrijwilligerspunt van stad Gent verzamelt het vormingsaanbod in een heuse kalender. 

https://vrijwilligerspunt.stad.gent/kalender
https://vrijwilligerspunt.stad.gent/kalender
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4.8 Nieuwsberichten

Nieuwtjes geven extra dynamiek aan je loket; een 
reden om terug te komen. Toch als ze steeds up to 
date zijn! Het overwegen waard dus. Je kan steeds 
inschrijven op de nieuwsbrief ‘Sterker Vrijwilligen’ 
om inspiratie op te doen wat betreft nieuws over 
vrijwilligerswerk. Met een Google Alert over vrijwil-
ligerswerk ben je ook steeds mee: stel je trefwoor-
den in en ontvang nieuwe inhoud die op het web ver-
schijnt in je mailbox. Daarnaast zal je vast zelf ook 
wel aankondigingen en nieuws hebben over je loket. 
Je kan ook nieuws en activiteiten van organisaties 
opnemen.

4.9 Vrijwilligerstest

Een vrijwilligerstest is een leuke manier om kandidaat-vrijwilligers attent te maken op hun talenten en 
mogelijkheden, en geeft goesting om te starten met vrijwilligerswerk.

4.10 Gerelateerde informatie

Ligt de focus volledig op vrijwilligerswerk, of wil je ook andere gerelateerde informatie aan de bezoeker 
meegeven? Die kan je bij je webteksten onderaan zetten. Heb je brochures of downloads ter beschikking? 
Die kan je als PDF aanbieden of ingebed op je site met een tool zoals Issuu.

“Nieuwtjes geven extra 
dynamiek aan je loket; 
een reden om terug te 

komen.”

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/nieuwsbrief/
https://www.google.be/alerts
https://issuu.com/
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Op de startpagina van Aalst Vrijwilligt vind je allerhande actuele informatie over vrijwilligerswerk, waaronder 
nieuws.

https://www.aalst.be/overzicht/vrijwilliger
https://www.aalst.be/overzicht/vrijwilliger
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Op verschillende websites kan je vrijwilligerstestjes terugvinden die erg leuk zijn, en laagdrempelig de weg wij-
zen naar het juiste vrijwilligerswerk, zoals dit voorbeeld van FSMB

https://www.fsmb.be/de-vrijwilligerstest
https://www.fsmb.be/de-vrijwilligerstest
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De brochure over vrijwilligerswerk bij het OCMW Harelbeke kan je online raadplegen.

http://www.ocmwharelbeke.be/site/431/default.aspx
http://www.ocmwharelbeke.be/site/431/default.aspx
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5. De plaats van vrijwilligerswerk op jullie website
Je weet nu welke informatie je op je website kan zetten over vrijwilligerswerk. Essentieel is dat je be-
zoekers deze informatie nu ook gemakkelijk terugvinden. Vaak is dat een lastige klus, omdat er op de 
website al heel wat andere informatie staat. Heb je 1 pagina met vacatures of basisinfo, of heb je meerdere 
pagina’s? Hoe meer pagina’s, hoe beter je de navigatie moet uitdenken. Zorg in elk geval voor volgende 
elementen:

 » Een duidelijke link in het menu en als het even kan op je homepagina, is ideaal om mensen de weg  
     te wijzen naar vrijwilligerswerk.
 » Groepeer de informatie over vrijwilligerswerk onder één thema. Een stukje over  

         vrijwilligerswerk bij ‘Werk & wonen’, elders nog een stukje bij ‘Jeugd’ en ook nog ‘Cultuur’? Dat werkt  
     verwarrend en de kans is groot dat veel surfers slechts dat kleine stukje zien. Vanuit het idee dat  
     mensen vrijwilligerswerk doen in hun vrije tijd, is dat zeker een potentieel thema om vrijwilligers 
     werk onder thuis te brengen.
 » Heb je veel teksten over vrijwilligerswerk, overweeg dan echt een sectie op je website aan te ma- 

     ken over dit thema, waarbij je werkt met een boomstructuur en onderliggende pagina’s, zelfs met    
     een eigen menubalkje.
 » Probeer de url waarop je het vrijwilligersloket plaatst kort en leesbaar te houden zodat  

     je deze ook in drukwerk kan gebruiken. Als je tools.vrijwilligerswerk.be gebruikt, kan je een han- 
     dige link overnemen zoals www.gemeentevrijwilligt.be.
 » Verzorg de statistieken van je website. Deze geven inzicht in het gedrag van bezoekers en of de  

     informatie toegankelijk genoeg is.
 » Test de zoekfunctie op je website eens: welke resulaten krijg je als je zoekt op ‘vrijwilligerswerk’ en  

     ‘vrijwilliger’? Zorg dat dit klopt!
 »

Tip: heb je hulp nodig bij het stroomlijnen van de informatie en navigatie voor vrijwilligerswerk op je web-
site? Gebruikers van tools.vrijwilligerswerk.be krijgen een beperkte, virtuele coaching op maat als ze dat 
wensen.

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
http://tools.vrijwilligerswerk.be
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Stad Genk dacht goed na over de informatiestructuur van het vrijwilligersloket en werkt met een startpagina met 
blokken, een zijmenu en een vrolijke banner. 

http://www.genk.be/Leven_Welzijn/Vrijwilligers
http://www.genk.be/Leven_Welzijn/Vrijwilligers
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6. Promoot je loket
Niet toevallig op de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk lanceerde de stad Lommel een online 
vrijwilligersloket. Niet alleen de timing, maar ook de kanalen die je inzet voor de promotie van je vrijwilli-
gersloket, zijn belangrijk. Denk aan:

 » Sociale media
 » Nieuwsbrieven
 » Brochures over vrijwilligerswerk
 » Het gemeenteblad
 » Lichtborden
 » Persberichten voor de lokale pers
 » Brieven naar alle verenigingen uit je databank
 » …

Je kan deze media inschakelen bij de lancering van je vrijwilligersloket, maar ook bij terugkerende mo-
menten: de Week van de Vrijwilliger, de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk, je vrijwilligersfeest, 
nieuwe vacatures, een evenement, …

Tip: Geef je vrijwilligersloket een duidelijke naam! Dat maakt het loket herkenbaar en gemakkelijker te 
promoten. Wat denk je van ‘Stad/gemeente vrijwilligt’? Gebruikers van tools.vrijwilligerswerk.be krijgen 
zelfs een logo op maat in dat format.

http://www.gemeentemol.be/file_uploads/342028.JPG
http://tools.vrijwilligerswerk.be
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Het Vrijwilligerspunt van stad Gent kwam uitgebreid aan bod in het eigen stadmagazine.

https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/stad_feb_2017_web.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/stad_feb_2017_web.pdf
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Gemeente Essen tweet over de opstart van hun nieuwe vrijwilligersloket.

http://www.essen.be/vrijwilligers
http://www.essen.be/vrijwilligers
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In Arendonk gebruiken ze een plezante affiche die ook dienst doet op sociale media, om het loket te promoten.

http://www.arendonk.be/leven/vrije-tijd/vrijwilligers/
http://www.arendonk.be/leven/vrije-tijd/vrijwilligers/
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De lancering van www.kasterleevrijwilligt.be tijdens de Internationale Dag van de Vrijwilliger haalde de pers.

http://nnieuws.be/artikel/kasterlee-gaat-volop-vrijwilligen
http://www.kasterleevrijwilligt.be
http://nnieuws.be/artikel/kasterlee-gaat-volop-vrijwilligen
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Maak een kort maar tof promofilmpje en zet het op je sociale media en website, zoals dit voorbeeld van het 
OCMW van Kortrijk.

https://www.kortrijk.be/ocmw/leven-en-welzijn/ocmw/over-het-ocmw/vrijwilligers
https://www.kortrijk.be/ocmw/leven-en-welzijn/ocmw/over-het-ocmw/vrijwilligers
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7. Tot slot
Deze toolbox was niet mogelijk zonder die vele lokale besturen die nu al degelijk en zichtbaar inzetten op 
vrijwilligerswerk en een vrijwilligersloket. Ga jij aan de slag met deze toolbox, dan horen we dat uiteraard 
graag. We delen met plezier je inspirerende voorbeelden. Je vindt ze terug op www.lokaalvrijwilligen.be en 
onze facebookpagina. Mail jouw ideeën naar vrijwilligerswerk@vsvw.be.

Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel niet om ons te contacteren!

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
03 218 59 01 • info@vsvw.be
www.vlaanderenvrijwilligt.be • www.vrijwilligerswerk.be 
www.lokaalvrijwilligen.be • tools.vrijwilligerswerk.be
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DEZE TOOLBOX IS POWERED BY:

WWW.VLAANDERENVRIJWILLIGT.BE • WWW.LOKAALVRIJWILLIGEN.BE

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be
http://www.lokaalvrijwilligen.be

