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1. Voorwoord 
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2. Korte beschrijving van de gevolgde werkmethode 
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SD 1: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw streeft naar de ontwikkeling van 
een globaal samenhangend Vrijwilligersbeleid 

 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw stelt een memorandum op in functie van 

de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden. 
• De samenwerking met de VVSG wordt verstevigd  
• Er wordt een operationele samenwerking ontwikkeld met de VVP 
• Sensibiliseren van de Vlaamse beleidsmakers om permanente aandacht te hebben 

voor het vrijwilligerswerk en de versnippering tegen te gaan. 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw neemt het initiatief om op geregelde 

tijdstippen overleg te plegen met andere relevante partners  
• De actieve deelname aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers wordt bestendigd, en er 

wordt bijzondere aandacht besteed aan samenwerking en overleg met Franstalige 
partners 

• In functie van de opvolging van het Europees beleid, neemt het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw op actieve manier deel aan de activiteiten en initiatieven van het 
CEV 
 

 
SD 2: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw bestendigt en bouwt haar positie 
als referentiepunt inzake vrijwilligerswerk verder uit. 
 

Operationele doelstellingen SD 2 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw betrekt vrijwilligersorganisaties binnen 

een intersectoraal kader. 
• De actualiteit mbt. de wettelijke regeling van het vrijwilligerswerk wordt permanent 

opgevolgd en op proactieve wijze gecommuniceerd aan het werkveld 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw bewaakt haar afvaardiging in de 

verschillende relevante overlegstructuren (zie ook SD 1) 
• Met het oog op het verzamelen van relevante kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, 

zoeken we actief samenwerking met de academische wereld en/of verschillende 
onderzoekspartners 

• In functie van de concrete ondersteuning van vrijwilligersorganisaties biedt het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw vorming aan en fungeert het als helpdesk en 
documentatiecentrum 

 
 
SD 3: Tegen eind 2012 is de interne werking van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw doeltreffender georganiseerd. 
 

Operationele doelstellingen SD 3 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw  werkt een financieel plan om de 

financiële draagkracht van de organisatie te verhogen. 
• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw  doet verder aan ledenwerving. 
• In het kader van de ontwikkeling van een 5-jarig Beleidsplan (2013-2018) wordt het 

huidige beleidsplan geëvalueerd, en het nieuwe voorbereid. 
 

 
SD 4: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw voert een efficiënte externe 
communicatie 
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Operationele doelstellingen SD 4: 
• Er wordt een eenvormig en eenvoudig communicatiestramien ontwikkeld, dat 

universeel implementeerbaar is. 
• Tegen de zomer 2011 zijn de huidige communicatiekanalen van het Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk geëvalueerd. 
• Tegen eind 2011 beschikt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk  over een 

samenhangend  communicatieplan  
• In de periode 2012 zal het communicatieplan uitgevoerd en geëvalueerd worden 
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3. Missie 
 

Waarvoor we staan 
 

“Vrijwilligers(werk). Essentieel voor de samenleving” 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) gelooft in de uitzonderlijke en veelzijdige 
waarden van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Als pluralistische organisatie bevordert en 
ondersteunt het VSV het vrijwilligerswerk in Vlaanderen en ijvert voor de maatschappelijke 
waardering en erkenning ervan. Het richt zich op alle vrijwilligersinitiatieven, ongeacht de 
sector waarin deze zich ontwikkelen, met de focus op de organisatie van het vrijwilligerswerk 
en de positie van de vrijwilligers. In nauwe samenwerking met en gestuurd door dit werkveld, 
behartigt het steunpunt de belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk en stelt zich 
betrokken en geëngageerd op bij het overheidsbeleid ter zake. Daarom zet het VSVw in op 
een sterke dienstverlening. 
 
Wat we daarbij belangrijk vinden: 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is overtuigd van de maatschappelijke 
meerwaarden van het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Deze  versterken de   sociale, 
culturele, economische en politieke levendigheid en dynamiek. Een krachtige, open, 
gelukkige en weerbare samenleving heeft nood aan een performant netwerk van 
vrijwilligersorganisaties, gedragen door vele en divers geëngageerde vrijwilligers. 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw gelooft in een solidaire, open en geëngageerde 
maatschappij, met overtuigd en overtuigend respect voor de rechten van de mens en ijvert 
vanuit een democratisch en pluralistisch oogpunt  voor een warme samenleving. 
Vrijwilligerswerk draagt dagelijks en daadwerkelijk bij tot het vrijwaren en versterken van 
democratische waarden, tolerantie en biedt ontegensprekelijk meerwaarde in de opbouw van 
de actieve, gelukkige en open gemeenschap. Vrijwilligerswerk is daarom een actuele vorm 
van Actief Burgerschap. 
 
Vrijwilligerswerk creëert een noodzakelijke cohesie tussen mensen en groepen (bonding) en 
zorgt voor dwarsverbindingen, schakels en duurzame interactie tussen verschillende 
groepen, geledingen en overtuigingen in de samenleving 
Het vrijwilligerswerk en vrijwilligers zijn actoren voor vooruitgang. Ze versterken de 
individuele competenties, waarborgen open en werkzaam organisatorische verbanden voor 
uiteenlopende maatschappelijke projecten. 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw verdedigt een levend en actueel concept van 
vrijwilligerswerk, met aandacht voor de specifieke noden van de vrijwilliger. Daarom zet het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw in op het exploreren van nieuwe pistes waarop het 
vrijwilligerswerk tot verdere ontwikkeling kan komen en hoedt zich voor een te beperkte en 
ongewenste instrumentele invulling of definiëring.  Het VSVw bewaakt daarom alert de 
specifieke eigenheid en dynamiek van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ageert vanuit het standpunt van de vrijwilliger, 
opdat deze zijn engagement optimaal kan opnemen en hiervoor de noodzakelijke 
ondersteuning en bescherming krijgt. De setting of maatschappelijke geleding waarin 
vrijwilligers en -werk zich ontplooien, noch de rechtspersoon spelen daarbij een rol. Daarom 
ijvert het Steunpunt voor een vrijwilligersvriendelijk klimaat, gericht op een brede 
toegankelijkheid en toetst het beleidsmaatregelen op hun effect op het vrijwilligerswerk.  
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Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw werkt binnen een Vlaamse context, Brussel 
inbegrepen. Tegelijkertijd houdt het steunpunt een open blik op de internationale 
ontwikkelingen. Ook omwille van de opbouw van een brede expertise engageert het zich op 
Europees en internationaal niveau 
 

4. Gegevensverzameling 

4.1. Interne gegevens 
 
Sinds 2008 werkt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw met Beleidsplannen. In de 
eerste periode betrof het een driejaren plan. De daaropvolgende periode –als overgang- 
hanteerden we een tweejarenplan (2011-2012) als leidraad. Nu presenteren we een vijfjaren 
plan, dat ons toelaat een aantal beleidslijnen en strategische keuzes op langere termijn in te 
plannen en te realiseren. 

4.1.1. Tijdslijn 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd in 1977 opgericht als het ‘Platform voor 
Voluntariaat vzw’, een organisatie samengesteld uit een groot aantal vrijwilligersorganisaties. 
Dit was de resultante van enkele jaren voorbereidend werk, met oog op de ontwikkeling van 
‘ondersteunende’ structuren voor het vrijwilligerswerk in België. 
 
In 1986 wordt voor de eerste maal een Week van de Vrijwilliger georganiseerd. De 
organisatie ijvert mee voor de ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur op Europees 
niveau, wat in 1992 leidt tot de oprichting van het CEV of het Europees Centrum voor 
Vrijwilligerswerk. 
 
Het Platform voor Voluntariaat start in de beginperiode zonder vaste financiering, totdat de 
Koning Boudewijnstichting een basisbedrag ter beschikking stelt. Dankzij deze middelen 
kwam een  meer ‘gegarandeerde’ financieringsstroom tot stand. Gedurende periode 1981-
1994 wordt de organisatie voornamelijk gefinancierd door de administratie Cultuur, om dan 
over te gaan naar de administratie Welzijn.   
 
Midden  2007 wordt door de ondertussen in ‘Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk’ 
omgedoopte organisatie een overeenkomst ondertekend met de Vlaamse ministers van 
Welzijn en van Cultuur die een financiering via beide administraties toelaat. 
 
Het Platform voor Voluntariaat zoekt steun bij de Koning Boudewijnstichting en bij de 
Vereniging van Vlaamse Provincie met het oog op een gedeeltelijke  decentralisatie van de 
werking. Hieruit ontstaan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk, en later ook Het Punt 
vzw te Brussel. 
 
Tijdens het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger (2001) gaat het minder goed met de 
organisatie. In de daarop volgende jaren kunnen er echter o.a. opnieuw met de steun van de 
Koning Boudewijnstichting een aantal projecten worden uitgevoerd, breidt de organisatie uit 
naar alle sectoren waarin met vrijwilligers wordt gewerkt en vervult ze een belangrijke functie 
in de nieuw opgerichte Hoge Raad voor Vrijwilligers. Zoals blijkt uit volgend overzicht krijgen 
deze externe gebeurtenissen ook een interne vertaling. 
 
Scharnierdata: 
 
jaar Intern extern 
1977 Oprichting van het Platform voor het Voluntariaat vzw  

 
1980  Subsidie via het toenmalige Ministerie 
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van Nederlandse Cultuur 
1986 Eerste Week van de Vrijwilliger  

1992  
Oprichting Europees Centrum voor 
Vrijwilligerswerk dankzij actieve 
inbreng van het PvV 

1996  Minister van Welzijn neemt 
subsidiëring over van Cultuur 

2001 Naamsverandering in Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk   

 Verkenningstraject kernactoren vrijwilligerswerk i.o.v. 
Koning Boudewijnstichting   

2003  Uitbreiding bestuursorganen: van welzijn naar ‘alle 
sectoren’  

2004  Oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers 

2005  Wet betreffende de rechten van de 
vrijwilliger 

2007  

Overeenkomst met de Vlaamse 
minister van Welzijn, volksgezondheid 
en gezin en de Vlaams minister van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 

2008  Start implementatie Beleidsplan 
2009 Voorzitterschap CEV Formele bekendmaking EYV2011 

2010 Aanstelling als NCB voor het EYV2011 
Project in samenwerking met Cera Vorming stuurgroep EYV2011 

2011 

Uitvoering EYV2011 in Vlaanderen 
Deelname aan de werkzaamheden van de EYV2011 
Alliantie 
Beleidsplan 2011-2012 
Project 
Voorzitterschap Hoge Raad voor Vrijwilligers 
Verkiezingen RvB  

Subsidie vanuit de EC 
EYV2011 en contacten met andere 
NCB’s en de EYV2011 Taskforce 
Implementatie Beleidsplan 2011-2012 

2012 Project met financiering door Min. Armoedebestrijding  
 
 

4.1.2. Structuur van de organisatie 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is een vereniging zonder winstoogmerk. De 
organisatie werkt met lidmaatschap. Tot de periode 2007 nam het lidmaatschap gestaag af, 
maar middels ledenwervingsacties, zijn we erin geslaagd het aantal leden terug te laten 
stijgen. Dergelijke ledenwervingsacties dienen permanent aandacht te krijgen, ook in de 
volgende beleidsperiode.  
 
Het belangrijkste beleidsbepalend orgaan is de Algemene Vergadering, die jaarlijks minstens 
eenmaal bijeenkomt. De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden die te kennen 
hebben gegeven deel te willen uitmaken van dit orgaan. De Algemene Vergadering kiest uit 
haar midden een Raad van Bestuur.  
 
Het aantal leden van de Raad van Bestuur is niet bepaald maar telt sinds de laatste 
aanstelling acht leden . Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende 
sectoren en organisaties, en komt ongeveer zes keer per jaar samen.  
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Samen met de 
directeur vormen deze het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt samen ter 
voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 
en pleegt overleg, via vergaderingen van het DB of via e-mail.. 
 
Het secretariaat staat in voor de  dagelijkse werking en de uitvoering van de genomen 
beslissingen. Dit bestaat in 2012 uit: 

a. een directeur die op 4,5/5de basis werkt 
b. een medewerker administratie en boekhouding, die op 3,5/5de  basis werkt 

 
Tot het jaar 2006, met enkel  een subsidie  via de Administratie Welzijn, telde het 
secretariaat slechts  2 vaste bezoldigde medewerkers. Sinds 2001 heeft het secretariaat 
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echter bijna permanent minstens een parttime personeelslid in dienst gehad om de werking 
te versterken. Deze extra personeelsleden werden steeds met projectmiddelen gefinancierd 
afkomstig van o.m. de Vlaamse overheid, Koning Boudewijnstichting en Cera. 
 
Zoals past binnen de waarden van de organisatie doet  het secretariaat ook regelmatig 
beroep op vrijwilligers. Het gaat vooral om ‘gespecialiseerd’ vrijwilligerswerk zoals, 
‘aanleveren van een bijzondere expertise’ (verzekeringen), het bijhouden van relevante 
artikels en publicaties vrijwilligerswerk (documentalist), ‘hulp bij  specifieke lay-outopdrachten 
en/of aanleveren van illustraties. ‘ 
 
Het steunpunt werkt vanzelfsprekend ook samen met een aantal externe partners, dat kan 
structureel zijn, of op ad hoc basis. 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is tot op heden een niet erkend steunpunt. De 
organisatie werkt met een ad nominatum subsidie, die op jaarlijkse basis wordt toegekend.  
 
De departementen Welzijn en Gezondheid en Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap 
onderzoeken of er een gezamenlijke overeenkomst, mogelijk op meerjarentermijn, kan 
worden afgesloten. Het vijfjarenplan dat voor u ligt, biedt hiervoor de inhoudelijke basis. 
 

4.1.3. Werking 
 
4.1.3.1. Quickscan: een overzicht van activiteiten en de realisatie ervan 
 
Een gedetailleerd overzicht van de werking, de deelactiviteiten en bereikte organisaties kan 
worden afgeleid uit het jaarlijkse werkprogramma en jaarverslag. Als bijlagen zijn de 
programma’s en verslagen van de voorbije Beleidsperiode (2011-2012) toegevoegd. In deze 
documenten is meer detail te vinden over de wijze waarop de strategische doelstellingen 
geoperationaliseerd werden en vertaald naar concrete acties.  
 
De doelstellingen zoals hieronder geformuleerd betreffen de reguliere werking van het 
steunpunt. 
 
Doelstelling 1: Ontwikkelen van initiatieven die de gemeenschappelijke elementen van 
het vrijwilligerswerk in een intersectorale context  beklemtonen 
Uit de evaluatie blijkt dat de activiteiten zoals verfijnd in het werkprogramma wel worden 
uitgevoerd, maar niet allemaal met eenzelfde efficiëntie en/of succes.   
Het steunpunt  onderneemt vooral reactief of indirect actie  om het intersectoraal karakter 
van het vrijwilligerswerk te belichten. Het gaat om o.m. om de ontwikkeling van een 
handboek vrijwilligerswerk en de ontwikkeling en het actueel houden van de websites: 
vrijwilligerswerk.be, vrijwilligersweb.be, vrijwilligerswetgeving.be en eyv2011.be.Tot op 
heden worden er amper initiatieven genomen om op een pro-actieve wijze informatie en/of 
ervaringen uit te wisselen. Dit blijkt een gemiste kans en zal een aandachtspunt worden in 
het nieuwe Beleidsplan. 
 
Doelstelling 2: Promotie van het vrijwilligerswerk bij het grote publiek, als cruciale 
waarde binnen de samenleving; en hierbij de toegankelijkheid van het 
vrijwilligerswerk realiseren en garanderen 
Promotie van het vrijwilligerswerk 
Het steunpunt promoot het vrijwilligerswerk vooral via de organisatie van de Week van de 
Vrijwilliger en de eigen studiedag. Het steunpunt schiet echter te kort op gebied van het echt 
consequent promotionele acties voeren ten voordele van het vrijwilligerswerk. Het ontbreekt 
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hiervoor aan middelen (financiële en menselijke) om een doorgedreven en gedragen 
promotiebeleid te voeren. Hetzelfde geldt voor de Week van de Vrijwilliger: In de praktijk 
beperkt het steunpunt zich ertoe de data van de Week aan te kondigen, indien enigszins 
mogelijk in te gaan op een uitnodiging van organisaties om een sessie te geven, de eigen 
studiedag te organiseren en het versturen van een persbericht .  
 
Indien de promotie echter gezien wordt  als aandacht geven aan het vrijwilligerswerk via 
moderne communicatietechnologie is er wel sprake van een doordachte, samenhangende 
aanpak. De beide door het steunpunt ontwikkelde en onderhouden websites zijn actueel, 
accuraat en veel bezocht. Omwille van de versnippering, lanceerde het VSVw een nieuwe 
portaalsite, die informatie over vrijwilligerswerk in Vlaanderen, België en de EU bundelt. Dit is 
een eerste stap in de ontwikkeling van een meer coherente communicatiestrategie. 
 
Daarom zal er ook in de volgende Beleidsperiode meer consequente aandacht gaan naar de 
wijze van communiceren. Meer aandacht hebben voor consequente en indien mogelijk 
proactieve manieren van communiceren vormen een rode draad doorheen de vijf 
strategische doelstellingen. 
 
Voor de promotie van het vrijwilligerswerk zijn meer middelen voor het VSVw vereist. 
 
Toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk realiseren: 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk adviseert en ondersteunt organisaties en/of sectoren  
op gebied van (elementen van) het vrijwilligersbeleid. Het verspreidt kennis over het 
vrijwilligerswerk en speelt een actieve rol in specifieke projecten op dit gebied. Onze 
organisatie poogt bij dergelijke samenwerkingsverbanden steeds aandacht te hebben voor 
bijzondere doelgroepen.  
 
In de Beleidsperiode 2011-2012 droegen we bij tot verschillende initiatieven die erop gericht 
zijn drempels weg te werken, zowel effectieve drempels die mensen ervan weerhouden 
vrijwilligerswerk te verrichten (via concrete projecten) als drempels op het vlak van informatie 
en de kennis over de regelgeving. 
 
 
Doelstelling 3: Behartigen van de belangen van vrijwilligerswerkingen op diverse 
niveaus 
Belangenbehartiging 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft zich in de periode 2002-2003 steeds meer 
geprofileerd als het ‘expertisecentrum’ inzake de wettelijke regeling voor het vrijwilligerswerk, 
wat duidelijk geapprecieerd wordt, zowel door organisaties als door beleidsmakers. 
 
Het VSVw is actieve participant en neemt zelfs een ‘leidende’ rol op in overlegstructuren 
zoals de Federale Hoge Raad voor Vrijwilligers en het Europees Centrum Vrijwilligerswerk. 
Het steunpunt wordt ook door verschillende instanties, diensten en organisaties uitgenodigd 
om het ‘vrijwilligersstandpunt’ toe te lichten. 
 
In het komende Beleidsplan komt er meer aandacht voor het betrekken van de leden in de 
standpuntbepaling enerzijds; anderzijds zal er ook meer en sneller gecommuniceerd worden 
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over feiten die betrekking hebben tot het vrijwilligerswerk en waarbij vaak toch minstens een 
‘mening’ van het VSVw terzake verwacht wordt. 
  
Doelstelling 4: Ondersteunen van vrijwilligerswerkingen om een kwalitatief 
vrijwilligersbeleid tot stand te brengen 
Sinds 2001 verschillende realiseerden we tal van publicaties gerealiseerd. Dankzij de 
samenwerking met uitgeverij Politeia bieden we sinds 2006 een Handboek Werken met 
Vrijwilligers aan (losbladig werk); en kunnen we sinds 2010 jaarlijks een ‘visieboek’ 
publiceren alsook ‘lichtere publicaties’ die organisaties ondersteunen in de concrete, 
dagelijkse, vrijwilligerspraktijk. 
 
Vanzelfsprekend zullen de publicaties blijven ontwikkeld worden, gezien ze de kans bieden 
om academische inzichten bekend te maken, als goede praktijken uit organisaties te 
belichten. 
 
4.1.3.2. Interne evaluatie (team) 
 
Interne SWOT 07/2012 
���
In functie van de ontwikkeling van het beleidsplan 2013 – 2017 werd ook een interne 
evaluatie gehouden door de staf. 
 
Verslag 
 
Om het Beleidsplan zo accuraat mogelijk op te stellen, zouden we een concretisering 
moeten uitwerken van de specifieke noden (bvb. werking versterken), met daaraan 
gekoppeld het correct personeelsplaatje (inclusief bepaling vereiste kwalificaties). 
 
Deze oefening werd al gedeeltelijk opgemaakt in 2010.  
 
Sterke punten in de werking 
- de eerstelijnshulp: zowel het advies en de informatie die telefonisch, per mail en via de 
website wordt gegeven, is degelijk, het steunpunt heeft wat dit betreft een goede reputatie 
 
Punten die verbetering of verdere ontwikkeling vragen: 
C� ontwikkelen van partnerschappen, om bijvoorbeeld vragen en knelpunten met 

betrekking tot het vrijwilligerswerk die raakvlakken hebben met andere domeinen, op 
te nemen, of in elk geval goed te kunnen doorverwijzen 

o bvb. voluntourism: nagaan met Jint hoe we hierover op een degelijke manier 
informatie kunnen geven en waarschuwen voor eventueel ‘misbruik’ van 
vrijwilligers door commerciële instellingen 

o bvb. specifieke juridische vragen, samenwerken met juridische experten, bvb. 
met Curia 

o samenwerking met Assuralia i.v.m. modelpolis en uitsluitingen? 
o … 

C� onze eigen corebusiness vraagt versterking en diepgang, zodat we meer 
invalshoeken kunnen belichten en beter advies geven 

o bvb. door zgn. Waarschuwingsfiches op te stellen die vrijwilligers en 
organisaties in één oogopslag extra informatie of aandachtspunten aanbieden 

C� vrijwilligersverzekering:  moet verder uitgebouwd en gedocumenteerd worden 
o de modelinhoud verzekeringen dient geëvalueerd en geüpdatet te worden  
o referentielijst verzekeringsmaatschappijen ter beschikking stellen 
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o reageren op foute informatie verspreiders, als het kan tot bij de bron (extra 
werktijd) 

C� meer aandacht voor nieuwe evoluties en tendensen in het vrijwilligerswerk (vergt 
uitbreiding van de middelen) 

C� toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk: op dit ogenblik besteed het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk hieraan vooral aandacht via de projecten en extra 
middelen, terwijl dit een permanente zorg dient te zijn die structureel in de werking  zit 
ingebouwd 

o mogelijkheid moet bestaan om een link te maken tussen toegankelijkheid en 
de regelgeving (dat is vaag) 

o praktische richtlijnen aanbieden voor organisaties die laagdrempelig willen 
werken 

o informatie vertalen naar vrijwilligers, we richten ons nu vooral op organisaties ( 
hoort dit enkel bij de toegankelijkheid van het vrijwilligerwerk?, is dat niet meer 
iets voor al onze informatie?) 

C� vacaturebank 
o vereist coördinatie en dus ook extra middelen  

onder leiding van adviseur/analist/coördinator en in overleg met WVG en SPO 
o evaluatie bestaande modules (te behouden/schrappen/wijzigen) 
o inventarisatie te ontwikkelen en toe te voegen modules/componenten 
o analyse: schematisch (sitemap) en omschrijving functionaliteiten    
o lastenboek met tijdschema (prioriteiten) 
o gedetailleerde offertes vergelijken: overname databank, CMS, lay-out, 

ontwikkeling, Escrow, anysurfer, beveiliging, beheer en vorming, promotie, 
hosting, onderhoud, oplevering basis-site en full option 

o in de loop van het parcours: 'centrale ondersteuningspersoon' wordt ook 
webmaster  

C� Communicatie: het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw scoort niet goed op het 
gebied van communicatie omdat er tot nog toe geen afgelijnde, totale strategie werd 
voor uitgewerkt (vereist extra middelen) 

o Het is niet meteen aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw om grote 
“externe campagnes” op te zetten als/omdat de middelen hiervoor ontbreken, 
maar het is essentieel dat het Vlaams Steunpunt er mee voor zorgt dat het 
vrijwilligerswerk op een positieve manier onder de aandacht komt. 

o communicatie naar de vrijwilligers en niet enkel naar organisaties 
o komt verder aan bod bij interne werking. 

C� Wetenschappelijk onderzoek moet niet door ons worden verricht, maar we moeten 
wel zoeken naar opportuniteiten en verbindingen met  de academische wereld. Bij de 
beleidsmakers pushen voor extra middelen en aandacht m.b.t. onderzoek over 
vrijwilligers(werk) is een taak die we moeten opnemen (en ten dele al opnemen, cf. 
Vrind, contacten met enkele academici, deelname aan stuurgroepen onderzoek, 
etc…) 

C� De leden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw moeten meer betrokken 
worden, en we gaan er vanuit dat de surplus vooral inhoudelijk moet zijn, eerder dan 
puur financieel. Het idee dat geopperd werd door de PC-BP 2013-2017 om 
zogenaamde ledendagen te organiseren, lijkt ons een goed idee, maar op 
voorwaarde dat het om eerder kleinschalige, makkelijk te organiseren evenementen 
gaat (met aansluitend een AV, dan krijgt die ook wat meer gewicht). 

o Richten naar organisaties en beroepskrachten maar we dienen ook te 
onderzoeken hoe we (bestuurs)vrijwilligers van autonome organisaties meer 
kunnen betrekken 

o Werken aan de ledenstructuur is van belang om ... .  
C� Vlotte samenwerking met de steunpunten herstellen zodat er terug een spontane 

communicatie op gang komt. 
o Nagaan met de Vlaamse overheid of er een ‘centrale ondersteuningspersoon’ 

kan worden aangesteld, die in opdracht van het Vlaams Steunpunt 
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Vrijwilligerswerk vzw werkt, en  ook ten dienste staat van de provincies 
(overleg, interim, promo enz). 

C� Interne werking verbeteren: op dit ogenblik is de enige liasion tussen het secretariaat 
en de RvB, de directeur, waardoor de afstand met de andere medewerkers te groot is 
en blijft. We willen dit als volgt oplossen: 

o DB nauwer contact laten hebben met de hele staf (af en toe in Antwerpen 
vergaderen) 

o Formule uitwerken voor een betere communicatie en een beter teamoverleg 
(hieraan wordt samen gewerkt na de vakantie) 

o Nagaan hoe de afstand met de RvB kan verkleinen. 
 
Kortom, we moeten ervoor zorgen dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw meer en 
mee kan evolueren. 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw wil meer 
C� bergbongo (Afrikaanse antilope, herbivoor, herkauwer, grote ogen en oren, lange nek 

en poten, voorzichtig, beweeglijk, snel, bewoont groot territorium)  
C� beverrat ( een dier dat zich aanpast aan verschillende omgevingen, en door het 

graven van tunnels een positief effect heeft om het milieu) 
C� brulkikker zijn (meer van ons laten horen, sneller standpunten formuleren, minder 

bescheiden) 
 

4.1.4. Voorlopige besluiten ‘interne analyse’ 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft in de afgelopen jaren goede relaties 
uitgebouwd op Vlaams, federaal en meer recent ook op Europees bestuursniveau. Het 
steunpunt scoort goed op vlak van belangenbehartiging en ondersteuning, maar ‘verkoopt’ 
dit onvoldoende. 
 
 Vooral de ondersteuning op het gebied van de wettelijke regeling vrijwilligerswerk is goed 
uitgebouwd en van hoge kwaliteit. Sinds 2009 wordt opnieuw aandacht besteed aan 
visieontwikkeling en de kwaliteit van vrijwilligers(werk)beleid. 
 
Hoewel er een aanzet is tot netwerking blijft het steunpunt, onder meer omwille van beperkte 
middelen en te beperkte activiteiten enigszins steken en blijft het streven naar ‘over/voor alle 
sectoren’ relatief. We dienen zelf ook meer te investeren in het betrekken van onze 
(lid)organisaties, zowel bij het inhoudelijke als het politieke werk.  
 
Het investeren in leden is een permanent aandachtspunt, dat, net zoals een vlottere en 
coherentere communicatie, opgenomen is in het volgend Beleidsplan. 
 

4.2. Externe gegevens 
 
4.2.1. Trends  
 
In ons eerste Beleidsplan schreven we volgende paragraaf in die tot heden actueel blijft: 
“Eén van de kenmerken van het  vrijwilligerswerk is zijn quasi alomtegenwoordigheid. Het is  
in alle sectoren terug te vinden, wordt ondersteund door sector- en/of organisatiegerichte 
structuren en wordt  beleidsmatig niet als één geheel benaderd. Dit heeft tot gevolg dat, om 
het met een boutade te zeggen, ‘ het vrijwilligerswerk overal en nergens is, van iedereen 
maar van niemand…’.” 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft als organisatie een hele evolutie doorgemaakt 
(zie hoger), maar heeft uit de trendanalyse, de bevragingen en de verzamelde informatie in 
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het kader van de ontwikkeling van dit beleidsplan, geen enkele reden om aan te nemen dat 
het vrijwilligerswerk in crisis is. 
 
We lijstten volgende trends op: 
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Dit neemt niet weg dat er zowel op maatschappelijk, technologisch, economisch  als op 
politiek vlak een aantal factoren bestaan die tot gevolg hebben dat het vrijwilligerswerk 
vandaag anders benaderd wordt dan enkele jaren geleden.  
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Concreet denken we aan de veranderende sociale relaties en - netwerken, de toenemende 
arbeidsdruk, de veroudering van de bevolking, de enorm toegenomen informatie- en 
communicatiemogelijkheden, het misbruiken van vrijwilligerswerk als alternatief voor 
tewerkstelling en de toenemende vraag tot professionalisering. We stellen vast dat er meer 
aandacht bestaat voor mogelijke meerwaarden van het vrijwilligerswerk, in functie van 
competentieontwikkeling en in functie van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het is 
daarom van essentieel belang dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft inzetten op 
het opvolgen van deze (en andere) ontwikkelingen. 
 
Daarom zetten we in het kader van het nieuw Beleidsplan eveneens in op het zoeken naar 
innovatieve manieren om met de gestelde uitdagingen om te gaan, zodat het steunpunt een 
eigentijdse organisatie is en blijft, die relevant is en voor het werkveld relevante resultaten 
aflevert. 
 
Zoals gesteld zal het de komende jaren belangrijker worden om een betere en aan de 
huidige tijd aangepaste communicatie te ontwikkelen, te participeren aan (bestaande) 
netwerken, en zelf initiatieven te nemen om het werkveld dichter bij de eigen 
werkzaamheden te betrekken. Hierdoor zal het steunpunt de functies die het zichzelf heeft 
gesteld optimaal kunnen realiseren 
 

4.2.2. Bevraging belanghebbenden 
 
In het kader van dit meerjarenplan werd een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden 
uitgevoerd.  
 
We hebben die gerealiseerd door een tiental vragen voor te leggen aan organisaties, en die 
via een elektronische vragenlijst voor te schotelen. Deze vragenlijst is gericht gezonden naar 
een aantal belanghebbenden, maar werd ook opengesteld voor een ruimer publiek (via de 
website).  
 
De bevraging leverde antwoorden op van 109 respondenten, wat, gezien het aantal, 
vanzelfsprekend een grote schat aan informatie opleverde. We bieden in deze tekst een 
overzicht van de belangrijkste bevindingen. De volledige verwerking van de vragenlijsten en 
de commentaren, zijn terug te vinden 
 
Beknopt overzicht van de SWOT’s (externe, interne) 
 
 

1. Inzetten op dienstverlening 
- Informatie over de regelgeving 
- Zorgen dat organisaties op geregelde tijdstippen ‘hapklare’ info krijgen die ze 

zelf kunnen gebruiken op website, nieuwsbrieven, etc… 
 

2. Inzetten op communicatie 
- Zorgen voor meer pro-actieve houding op het gebied van communicatie: 

persmededelingen, visieteksten etc. ontsluiten 
- Meer aandacht voor betere interne en externe communicatie 
- Versterken ‘referentiepunt’ vrijwilligerswerk 
- Meer aandacht voor wat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw binnen 

netwerken doet (Hoge Raad voor Vrijwilligers, CEV, samenwerkingsverband 
steunpunten) 

- Website(s) 
- … 

 
3. Interne werking versterken 
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- Ledenbinding uitbouwen, consolideren, uitbreiden (bvb. ‘ledendagen’ of 
ledenmomenten organiseren: discussiemomenten, zorgen voor meer 
betrokkenheid in standpuntbepaling, bepalen van de agenda,… 

- exploreren of er andere stakeholders bij de werking kunnen worden betrokken 
(OCMW’s, lokale besturen,…) 

- Betere brug tussen staf en beleidsorganen van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw  

 
4. Inhoudelijke werking 

- Opvolgen en duiden regelgeving 
- Visiedebatten en visieontwikkeling (nieuwe tendensen in het vrijwilligerswerk, 

vergrijzing,…) 
- Publicaties 
- Week van de Vrijwilliger 
- Verder uitbouw als ‘expertisecentrum’ 

 
5. Netwerking 

- Met de academische wereld 
- Op Federaal en Vlaams niveau 
- Op Europees niveau 

 

5. Doelstellingen 
 

Strategische doelstellingen Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk  

5.1. Strategische Doelstelling 1 
 

• Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw biedt permanent een basis van nuttige, 
toegankelijke en relevante informatie over het vrijwilligerswerk aan bestemd voor een 
breed publiek betrokken bij vrijwilligers(werk). 

 
Achtergrond 
Deze doelstelling is afgeleid uit de SWOT-analyse (gebaseerd op een interne en externe bevraging, 
de evaluatie van de voorbije activiteiten en de tijdslijn). Ze steunt op de vaststelling dat het aanbod 
van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk niet steeds even duidelijk is. Het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw moet daarom de dienstverlening, zowel voor de leden, als voor niet-leden, 
herdefiniëren, verduidelijken en uitbreiden. 

Operationele doelstellingen SD 1: 
 

• Ontwikkelen op regelmatige basis van informatie-en/of ‘alertfiches’ over aspecten van 
(de regelgeving over) het vrijwilligerswerk die de actualiteit volgen en meteen 
bruikbaar zijn; 

• Communiceren via de nieuwe portaalsite ‘Vlaanderen Vrijwilligt’ die zowel informatie, 
goede praktijken en relevant nieuws bevat, en via koppelingen van sociale media 
(o.a. facebook en twitter). 

• Verstrekken van verhelderende, situerende duiding over aspecten van het 
vrijwilligerswerk.. 

o Ontwikkelen en uitbouwen van samenwerking specialisten (o.a. juristen) voor 
accuraat en vrijwilligersvriendelijk juridisch advies en interpretatie. Hiertoe o.a. 
verder te investeren in de samenwerking met de Uitgeverij Politeia en in het 
Handboek Werken met vrijwilligers en eventuele andere redactionele kanalen 
aan te wenden. 
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• Zoeken naar het innoveren van instrumenten en systemen in het waarmaken van 
deze doelstellingen. 

 

5.2. Strategische Doelstelling 2 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk positioneert zich op een alterte beïnvloedende 
en relevante wijze in de sociale en culturele context van Vlaanderen, België en de EU. 
 
Achtergrond 
Deze SD sluit aan op  het kernpunt ‘externe positionering’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is 
op dit ogenblik sterk in dossierkennis m.b.t. de regelgeving vrijwilligerswerk.. Deze doelstelling vloeit 
eveneens voort uit het feit dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zich sterker dient te profileren 
en afspraken dient te maken met andere partners en actoren.  

Operationele doelstellingen SD 2 
• Opvolgen van nieuws, voorstellen, interpellaties etc.. met het oog op het 

voorbereiden van reacties van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, in 
samenspraak met de RvB.  

o Uitwerken een procedure binnen de RvB voor de duiding, weging van en 
standpuntbepaling bij deze ontwikkelingen, met daarbij de mogelijkheid om 
leden en andere betrokkenen te consulteren. 

• Communiceren van standpuntbepalingen via de website ‘Vlaanderen Vrijwilligt’ en 
eventueel via pers. Dit verloopt als volgt: 

o Informeren van de leden (via een directe mailing) van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw over evoluties in het vrijwilligerswerk op Vlaams, 
Federaal en Europees niveau. 

o Informeren van een ruim publiek via de elektronische nieuwsbrief en via de 
nieuwspagina van de portaalsite. 

• Bekend maken en promoten van de werkzaamheden van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw binnen overlegstructuren zoals de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
en het CEV. 

 
 

5.3. Strategische Doelstelling 3 
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zoekt actief en systematisch naar 
grenzen, mogelijkheden, tendensen, nieuwe praktijken,…m.b.t. het vrijwilligerswerk en 
plaatst deze in een toekomstgericht perspectief. 
 
Achtergrond 
Deze SD steunt op de vaststelling dat het vrijwilligerswerk een dynamisch gegeven is en dat 
ontwikkelingen op het terrein en/of overheidsmaatregelen beleid kunnen leiden naar de bevraging van 
de huidige definitie van het vrijwilligerswerk, waarbij de grenzen van deze definitie kunnen worden in 
vraag gesteld. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw dient daarom actief en innovatief op zoek 
te gaan naar positionering, voeden van discussies, teneinde een rol van verkenner, voorloper en – 
indien nodig – wegbereider te kunnen spelen.. 
 

Operationele doelstellingen SD 3 
• Uitbouwen van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw als expertisecentrum. 

o Ontwikkelen van een jaarlijkse publicatie over een actuele thema en/of 
visiedebat omtrent vrijwilligerswerk. 

o Organiseren va een jaarlijkse thematische Week van de Vrijwilliger waarbij 
ook meer aandacht voor media-aandacht en promotie. 
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o Ontwikkelen van didactisch materiaal, op vraag van de steunpunten 
vrijwilligerswerk, zoals kwaliteitsvolle vormingspakketten, modelinstrumenten 
en methodieken. 

• Ontwikkelen van een permanente aandacht voor en deelnemen waar mogelijk aan 
projecten die de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk bevorderen. 

• Verder onderzoeken van mogelijkheden om partnerschap met lokale, regionale en 
Vlaamse overheid, sectoren en organisaties, de academische wereld en het 
bedrijfsleven op te bouwen. 

•  Participeren aan conferenties in binnen- en buitenland om nieuwe 
 ontwikkelingen op te volgen, en bekend te maken aan het werkveld. 

o Zoeken naar samenwerking met andere partners om de IYV op 5 december 
meer zichtbaar te maken. 

5.4. Strategische Doelstelling 4 
Het VSV wil tegen 2014 bij de politieke partijen een akkoord verkrijgen om meer aandacht en 
budgettaire ruimte te besteden aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk en dit formeel in het 
volgende Vlaamse Regeerakkoord te verankeren, met het oog op de financiering van een 
bijkomende VTE voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
 
Achtergrond 
In vergelijking met zogenaamde ‘vrijwilligersinfrastructuur’ in de ons omringende Europese landen, 
werkt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw met beperkte middelen. Ondanks de aandacht voor 
het ontwikkelen van een Vlaams vrijwilligersbeleid en maatregelen voor ondersteuning van (meestal 
specifieke of sectorgebaseerde) vrijwilligersinitiatieven, is een sterkere uitbouw van de 
expertisefunctie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk noodzakelijk om zowel concrete 
ondersteuning als evoluties in het vrijwilligerswerk te kunnen duiden en op te volgen, en om blijvend te 
investeren in innovatie, communicatie en  verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk binnen 
intersectoraal perspectief. Hiervoor zijn bijkomende middelen nodig. 
 

Operationele doelstellingen SD 4: 
• Opstellen van van een duidelijk plan, gebaseerd op een herwerking van de tekst 

‘naar een Vlaams vrijwilligersbeleid’ tegen midden 2013. 
• Het introduceren en voostellen van dit plan aan de democratische politieke partijen, 

met het oog dit aandachtspunt en de concrete engagementen te integreren in het 
volgend Regeerakkoord (najaar 2013). 

• Opvolgen van deze acties en contacten in de aanloopperiode van de verkiezingen in 
juni 2014. 

 

5.5. Strategische Doelstelling 5 
 
Actief werken om  de rol en functie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
als sterke interne georganiseerde werking te consolideren. 
 
Achtergrond 
De interne positionering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verdient extra aandacht. De 
voordelen, mogelijkheden… van de dienstverlening zijn onvoldoende gedefinieerd. Er is daarom nood 
aan een betere interne organisatie, een betere afbakening en visieontwikkeling binnen de RvB (en de 
AV) m.b.t. wat het Steunpunt voor andere organisaties wil betekenen. Ook het lidmaatschap vraagt 
om reflectie. Voor het Steunpunt is het van belang om veel organisaties te vertegenwoordigen in het 
kader van het verbreden en versterken van het draagvlak. In functie van een goede samenwerking, 
ook met de verschillende sectoren, moeten bovendien duidelijkere interne afspraken gemaakt worden. 
Daarbij mogen ook de financiële consequenties niet worden vergeten. 
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Operationele doelstellingen SD 5: 
• Ontwikkelen van een concreet concept om de dienstverlening verder uit te bouwen, 

uit te breiden en te consolideren (bvb. via het organiseren van reflectie- of 
discussiemomenten) dit tegen eind 2013 

• Nagaan tegen midden 2014 van de mogelijkheden om  drempels tot het gebruik van 
onze dienstverlening (inclusief eventueel lidmaatschap) te verlagen of te slechten. 

• Zoeken naar mogelijkheden om tegen eind 2014 om andere stakeholders bij de 
werking te betrekken. 

• Jaarlijks analyseren en kritisch evalueren van de evolutie m.b.t. (inclusief aantal 
leden) teneinde een grotere betrokkenheid van de organisaties die op ons beroep 
doen tot stand te brengen, en de aanpak hieromtrent bij te sturen. 

• Opstellen van een meerjarenbegroting, met daarbij de verkenning van de 
mogelijkheden en begrenzingen van de groei van de organisatie, dit i.f.v. de 
duurzaamheid van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw  

• Streven naar een verruiming van de eigen middelen. 


