WERKMODEL
succesvol vrijwilligen
bij kwetsbare groepen

Ik vrijwillig
Jij vrijwilligt
Hij vrijwilligt
Zij vrijwilligt
Wij vrijwilligen
Jullie vrijwilligen
Zij vrijwilligen
Iedereen vrijwilligt
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Inleiding
Is het mogelijk om vrijwilligers in te schakelen
in het kader van verenigingen, activiteiten
en projecten waarbij gepoogd wordt sociaal
onrecht bij (oudere) mensen te bestrijden?
Het antwoord hierop is volmondig ‘ja’. Ja, als het vrijwillig
engagement een eigen speciﬁeke dynamiek en kracht heeft die
versterkend werkt ten aanzien van de ‘begunstigden’ van het
vrijwilligerswerk en de samenleving in zijn totaliteit. Toch gaan
we er best niet vanuit dat die vrije wil om zich te engageren alleen
genoeg is om succes te garanderen. Vandaar dit werkmodel
met 9 ﬁches. Het werkmodel is opgebouwd uit verschillende
onderdelen:
•

In de publicatie ‘respectvol vrijwilligen’ zoomen we in
op de thematiek ‘armoede en sociale uitsluiting’. We lijsten
op wat vrijwilligers best nalaten in hun contacten met
kwetsbare mensen. De laagdrempelige publicatie is gratis (in
bepaalde oplage) voor organisaties.

•

Op de website www.succesvolvrijwilligen.be bieden we
een aparte module aan: ‘omgaan met kwetsbare mensen’. Je
vindt er achtergrondinformatie over het project, het rapport
en vooral enkele goede praktijken over inzet van vrijwilligers
ten behoeve van kwetsbare mensen. In deze module staan
ook een aantal cases met situaties, vragen en problemen
waarmee organisaties geconfronteerd kunnen worden als
ze ingezet worden in de strijd tegen sociale uitsluiting.

•

Vormingsmodules over het thema eenzaamheid
staan ter beschikking en zijn steeds in ontwikkeling. Hoe
(h)erken je eenzaamheid, hoe pak je het aan, wat is de
signaalfunctie van vrijwilligers…?

•

De reeks ﬁches die voor je ligt, wijst op het belang van een
kwalitatief vrijwilligersbeleid in organisaties die vrijwilligers
inschakelen, gericht op de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting. De reeks is aangevuld met een basisdocument
waarin nog meer voorbeelden en nuances uitgewerkt staan.
Succes!
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Fiche 1: voordelen

Organisaties die vrijwilligers inschakelen om
speciﬁeke activiteiten op te zetten naar of ten
gunste van de doelgroep kwetsbare ouderen,
merken vanzelfsprekend tal van voordelen:
•

Ze brengen de vermaatschappelijking van de zorg in de
praktijk, waardoor de dienstverlening enigszins persoonlijker
kan aangepakt worden en betaalbaar blijft. De kost voor de
inschakeling van vrijwilligers blijft immers een pak lager dan
de kost voor de inschakeling van betaalde medewerkers. Dit
geldt zowel voor de overheid, de organisatie als voor de
zogenaamde ‘begunstigden’ van het vrijwilligerswerk.

•

Vooral (maar niet uitsluitend) vrijwilligers die een bepaalde
band hebben met de thematiek, de doelgroep of - negatief
geformuleerd - ‘de problematiek’, dienen zich aan. Daardoor
is de startmotivatie wellicht al aanwezig. Raakvlakken tussen
vrijwilligers en de uit te voeren activiteiten zijn een essentiële
voorwaarde voor inschakeling.

•

Engagement van vrijwilligers biedt een zekere ﬂexibiliteit
voor de organisatie: ze moeten niet per deﬁnitie presteren,
doelstellingen of resultaten halen. Vrijwilligers zetten zich
in, willen een inspanning leveren. Meestal kunnen ze dat op
eigen tempo doen, zonder tijdsdruk te ervaren. Hierdoor
kunnen organisaties opteren voor de inzet van vrijwilligers
in meer tijdsintensieve activiteiten zoals oppassen, helpen
met administratie, begeleiden naar de winkel, bibliotheek of
ziekenhuis, het aﬂeggen van huisbezoeken,…

•

De organisatie kan niet enkel een groter aanbod realiseren;
ze houdt ook de vinger aan de pols bij het bestaande aanbod.
Is het aanbod wel aangepast aan de noden, is het voldoende
betaalbaar, wat is het bereik? Vrijwilligers zijn daarom ook te
beschouwen als extra oren en ogen van de organisatie: ze
helpen de kwaliteit van de werking te bewaken.

“Raakvlakken
tussen
vrijwilligers en
de activiteiten
zijn een
essentiële
voorwaarde.”
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Fiche 2: nadelen
Levert het inschakelen van vrijwilligers enkel
voordelen op?
Nee, dat zou een te rooskleurig beeld geven over het werken met
vrijwilligers. Vrijwilligerswerk blijft hoe dan ook mensenwerk.
Laten we de nadelen van werken met vrijwilligers op een rijtje
zetten:
•

Vrijwilligers bieden zich soms aan met verkeerde motieven.
Door hun engagement hopen ze iets extra’s te verwerven:
een voorkeursbehandeling, reductie op te betalen diensten
of producten, een snellere plek voor zichzelf in het rust- of
verzorgingstehuis.

•

Sommige vrijwilligers kunnen best eigengereid zijn: ze
hebben hun eigen idee van wat moet en kan, lappen bepaalde
afspraken aan hun laars, …

•

Het gebeurt dat vrijwilligers zekere grenzen overschrijden.

•

Niet elke vrijwilliger beschikt over de juiste talenten om
met bepaalde kwetsbare doelgroepen om te gaan.

•

Er kunnen zich problemen stellen op het vlak van deontologie
en de geheimhoudingsplicht.

•

Sommige vrijwilligers vergeten de eigen draagkracht wel
eens. Dat kan leiden tot danige overschatting van wat ze
aankunnen.

“Het gebeurt
dat vrijwilligers
zekere grenzen
overschrijden.”
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Fiche 3: aandachtspunten
Aandachtspunten voor een goed vrijwilligersbeleid in organisaties die vrijwilligers
inschakelen in functie van kwetsbare ouderen:
•

Overweeg of en hoe je vrijwilligers selecteert. Maak van de
selectie een positief gebeuren.

•

Niet elke vrijwilliger is geschikt om met kwetsbare mensen
om te gaan: lijst de nodige kennis, vaardigheden en attitudes
op (zie ﬁche 4 & 5).

•

Neem initiatief om de vrijwilligers zicht te geven op de
thematiek ‘armoede, kwetsbaarheid, eenzaamheid’, en hun
signaalfunctie.
- Organiseer zelf een vorming of laat vrijwilligers aansluiten
bij een andere vorming.
- Zoek contact met een Vereniging Waar Armen het Woord
Nemen uit de buurt. Zet een gesprek op te tussen de
kenners en je vrijwilligers.
- Advies vragen aan een ervaringsdeskundige in de
armoede kan een piste zijn.
- Bouw zelf een basispakket op basis van onze module
op www.succesvolvrijwilligen.be

•

Houd rekening met mogelijke knelpunten bij het inzetten
van vrijwilligers in functie van kwetsbare personen. Zoek
een oplossing voor deze knelpunten:

- Geen of onduidelijk vrijwilligersbeleid.
- Beperkte kennis van de vrijwilligers.
- Deontologie bij de vrijwilligers.
- Geheimhoudingsplicht, aansprakelijkheid,…
- Afbakenen van grenzen.
- Kennis van de doelgroep en mogelijke speciﬁeke
mogelijkheden ofmoeilijkheden die bij deze speciﬁeke doelgroepen kunnen bestaan (eenzaamheid, mishandeling,
deprivatie,…)
- Naleven van afspraken.
- Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
- Onvoldoende inspelen op de noden van de vrijwilligers.

“Advies vragen
aan een
ervaringsdeskundige
in de
armoede kan
een piste zijn.”
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Fiche 4: de ideale vrijwilliger
Niet iedereen is geschikt om op een goede, niet
beoordelende noch veroordelende manier om
te gaan met kwetsbare mensen. Dat geldt ook
voor vrijwilligers. Ideale vrijwilligers zien er als
volgt uit:
•

Ideale vrijwilligers kunnen zich vrijmaken op de gewenste
tijdstippen en zich engageren voor langere tijd, vooral omdat
het opbouwen van een stabiele vertrouwensband van belang
is. Organisatie: zorg voor degelijke begeleiding en ondersteuning zodat de vrijwilliger niet opbrandt!

•

Ideale vrijwilligers beschikken over een goede portie sociale basisvaardigheden: ze zijn discreet, hebben empathie en
veroordelen niet.

•

Ideale vrijwilligers beschikken over de nodige portie achtergrondinformatie over werken met kwetsbare mensen.

•

Ideale vrijwilligers werken vanuit een visie op empowerment: ze betuttelen kwetsbare mensen niet, maar geven de
kans om op eigen tempo en procesmatig tewerk te gaan.
Ze werken samen met de kwetsbare persoon en handelen
in samenspraak. Concretiseer deze aanpak in je organisatie!

•

Vanzelfsprekend hebben ideale vrijwilligers kennis van de
gemaakte afspraken en protocollen en zorgen voor een
goede opvolging ervan.

•

Ideale vrijwilligers respecteren de mensen waarvoor ze zich
inzetten: zonder te oordelen, zonder informatie over mensen of hun leefsituatie rond te bazuinen. Dus met de nodige
omzichtigheid.

•

Gedroomde vrijwilligers durven hulp te vragen aan de
organisatie: om te helpen de eigen grenzen te bewaken, in
functie van (bij)scholing, op het moment dat ze aanvoelten
dat de taak te zwaar wordt,… Organisatie: zorg ervoor dat
je vrijwilligers secuur opvolgt!

“Zorg voor
degelijke
begeleiding en
ondersteuning
zodat de
vrijwilliger niet
opbrandt.”
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Fiche 5: vrijwilligersbeleid
De organisatie bouwt een systematisch
vrijwilligersbeleid uit. Vrijwilligers inschakelen
vraagt voorbereiding, ondersteuning, begeleiding en opvolging. Zeker wanneer vrijwilligers
zich richten tot kwetsbare personen is het
van belang een goed plan te hebben. Een
vrijwilligersbeleid houdt rekening met volgende
elementen:
•

Vrijwilligersbeleid groeit vanuit de organisatie. Het houdt
rekening met de noden en verwachtingen van de organisatie
(visie waarom ze vrijwilligers wil inschakelen); van de
vrijwilligers (wat verwachten ze, en hoe we we op deze vraag
kunnen ingaan) en van de doelgroep tot wie organisatie en
vrijwilligers zich richten.

•

Vrijwilligersbeleid impliceert rekening houden en toepassen
van de regelgeving over vrijwilligerswerk: zowel de
vrijwilligerswet als mogelijke decretale regelingen.

•

Vrijwilligersbeleid impliceert dat er duidelijke krijtlijnen
worden uitgetekend over:
- wie er zich binnen onze organisatie kan inzetten en
volgens welke voorwaarden;
- wat de basisafspraken zijn (opgelet: wie zich richt naar
ouderen en naar kwetsbare mensen zal hier extra secuur
tewerk moeten gaan);
- welk systeem er bestaat om de vrijwilligers te begeleiden,
te ondersteunen, bij te sturen en om eventueel de
samenwerking stop te zetten.

•

Vrijwilligersbeleid integreert een goede en duidelijke
communicatie, zowel van de organisatie naar de vrijwilliger
als van de organisatie naar de doelgroepen.

“Vrijwilligersbeleid
impliceert
dat er
duidelijke
krijtlijnen
worden
uitgetekend.”
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Fiche 6: doelgroepgericht werken
Vrijwilligerswerk in de context van het
werken met speciﬁeke doelgroepen vraagt dat
de organisatie:
•

ervoor zorgt dat elke vrijwilliger die effectief geëngageerd
wordt, klaar is om de gevraagde taak uit te voeren. Ook als
dit impliceert dat de organisatie eerst een selectie doorvoert, mensen informeert, vorming en/of training geeft;

•

voldoet aan de randvoorwaarden om de activiteit naar behoren uit te voeren: vrijwilligers krijgen de noodzakelijke
informatie over de taak en de mensen waarmee zij te maken
krijgen, hebben de mogelijkheid om vragen te stellen, …

•

ervoor zorgt dat vrijwilligers essentiële en toegankelijke informatie krijgen om de taak naar behoren uit te voeren;

•

systemen opzet in functie van de ondersteuning van vrijwilligers: contact met de verantwoordelijke, met medevrijwilligers, intervisie, individuele opvolgingsgesprekken, …

•

ervoor zorgt dat er voldoende openheid bestaat die aan de
vrijwilligers toelaat om bepaalde problemen te signaleren en
dat de signalen opgenomen worden.

“Zorg dat
signalen
opgenomen
worden.”
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Fiche 7: deontologie
Discrete vrijwilligers in discrete organisaties: deontologie en geheimhoudingsplicht.
Vrijwilligers die ingezet worden om activiteiten
uit te voeren ten behoeve van anderen moeten - meer dan andere vrijwilligers - ingewijd
worden in een aantal principes.
•

De naleving van de geheimhoudingsplicht. Ook vrijwilligers
mogen niet zomaar uitbrengen wat ze gezien, gemerkt en
ervaren hebben. Ze moeten omzichtig omspringen met
vertrouwelijke informatie.
- Organisatie: geef vrijwilligers het ABC van de geheimhou-

dingsplicht mee en herhaal de basisprincipes jaarlijks!
- De geheimhoudingsplicht valt onder de informatieplicht
van de organisatie (artikel 3 van de vrijwilligerswet). De
organisatie moet de vrijwilliger hierop wijzen.
- Meer informatie kan je terugvinden op
www.succesvolvrijwilligen.be >omgaan met kwetsbare
mensen in de publicatie van de Vlaamse overheid: ‘Omgaan
met vertrouwelijke informatie en de geheimhoudingsplicht’.

•

Recent geldt er ook een soort spreekplicht: in bepaalde
gevallen moeten zaken die je vaststelt gemeld worden.
- Organisatie: licht de vrijwilligers correct in over dit spreekrecht.
- Organisatie: leg een procedure vast over hoe je dit aanpakt
in de organisatie en hoe je ook de vrijwilliger maximale
bescherming kan bieden.
- Meer informatie kan je terugvinden op
www.succesvolvrijwilligen.be > omgaan met kwetsbare
mensen in de infoﬁche: ‘het spreekrecht’.

•

Beperk je niet enkel tot de formaliteiten: zorg er ook voor
dat vrijwilligers de ervaringen die ze opdoen kunnen verwerken, geef ze ook tips van hoe met bepaalde zaken om
te gaan,…

“Ook
vrijwilligers
mogen niet
zomaar
uitbrengen
wat ze gezien,
hebben. ”
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Fiche 8: afspraken maken
Vrijwilligerswerk kan maar tot z’n volle
recht komen als je voldoende begeleiding en
ondersteuning voorziet. Vrijwilligers behandel
je daarom zoals elke andere medewerker. Geen
enkel engagement is vrijblijvend. Het is de taak
van de organisatie te waken over het belang van
de organisatie, de vrijwilliger en de begunstigde
van het vrijwilligerswerk, waardoor je dus:
•

•

afspraken maakt: niet enkel met de technische details over
hoe en wanneer gevrijwilligd zal worden. Maar ook over
wat volgens de normen van de organisatie kan en niet
kan. Ontwikkel een systeem waarin je in gradaties een
aanpak ontwikkelt voor het geval de afspraken niet worden
nageleefd of gewoonweg genegeerd.
grenzen afbakent. Grenzen afbakenen is minstens even
belangrijk.
- Het is aan de organisatie om de vrijwilliger (soms tegen
zichzelf) te beschermen.Veel mensen beginnen met
enthousiasme aan hun engagement, laten zich leiden door
emoties en hebben dan de indruk dat ze vast raken of
zich te ver hebben geëngageerd.
- Het is aan de organisatie om te bepalen wat voor soort
interventies mogen gebeuren en tot hoe ver
het engagement moet en kan reiken.

•

Op www.succesvolvrijwilligen.be > omgaan met kwetsbare
mensen vind je tal van concrete cases die helpen meer inzicht
op te bouwen rond het maken van afspraken, afbakenen van
grenzen,…

“Grenzen
afbakenen is
minstens even
belangrijk. ”
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