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Grote lijnen conceptnota

• Eerste ontwerp: februari 2016 
• Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 

• Actieplan  
• Strategische Opties



Actieplan GVV
• Inhoud: 

• visie Vlaams vrijwilligersbeleid ontwikkelen 
• werken op drie niveaus 

• federaal 
• Vlaams 
• lokaal 

• en per niveau op drie assen 
• statuut en wetgeving 
• informatie en ondersteuning 
• regulitis



Ontwikkeling 
GVV

- HOV: Horizontaal Overleg VWbeleid 

-> vmml. administratie 
- VOV: Verticaal Overleg VWbeleid 

-> vmml. organisaties 
- BASISTEKST goed te 
keuren door Vlaamse 
Regering



Inhoud: visie

• voorstel elementen visie: 6 strategische opties 
Strategische optie 1: de Vlaamse Regering zet in voor op de optimalisering van het wetgevend 
kader omtrent het Vrijwilligerswerk. 
Strategische optie 2: In de Vlaamse Gemeenschap wordt een toename van  het aantal vrijwilligers 
gerealiseerd. 
Strategische optie 3: De Vlaamse Gemeenschap zet in op een brede toegankelijkheid van het 
vrijwilligerswerk 
Strategische optie 4: De Vlaamse Regering erkent de eigen meerwaarde en dynamiek van het 
vrijwilligerswerk 
Strategische optie 5: De Vlaamse Regering investeert in een transversale en intersectorale aanpak 
van het vrijwilligerswerk 
Strategische optie 6: De Vlaamse Regering stemt af met het lokale bestuursniveau



Enkele elementen
Cluster Federaal 
Onderwerpen, thema’s, agendapunten 
- Gelijke fiscale behandeling forfaitaire onkostenvergoeding (actie 1) 
- Regeling fietsvergoeding (actie 1) 
- Kinderbijslag (vrijwilligerswerk in het buitenland) (actie 1) 
- Verzekering en aansprakelijkheid (actie 1) 
- Andere knelpunten m.b.t. de uitvoering of interpretaties omtrent de Vrijwilligerswet 

(actie 2) 
- Meldingsplicht RVA en Fedasil (actie 18) 

Cluster Lokaal 
Onderwerpen, thema’s, agendapunten 
- Informatie en ondersteuning voor lokale besturen (acties 6 en 12) 
- Gemeentelijke regelgeving (actie 7 en 23) 
- Stimulerings- en ondersteuningsbeleid door middel van kennisdeling en goede 

praktijken (acties 16 en 17)



Inhoud Actieplan
Cluster Vlaams

Onderwerpen, thema’s, agendapunten 
- Onderzoek Vlaams initiatief m.b.t. collectieve verzekering: evaluatie provinciaal systeem, inventariseren knelpunten m.b.t. 

verzekering en aansprakelijkheid (burgerlijke aansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, …), 
voorstel formuleren i.s.m. experts en in overleg met federaal niveau (Nationale Loterij) (actie 4) 

- Vlaamse opvolging werkzaamheden van de federale Hoge Raad voor vrijwilligers (HRV): overleg tussen HOV en 
Vlaamse leden van de HRV (actie 8). 

- Intersectorale kennisdeling: het VOV voor Cultuur en Jeugd resulteerde in het engagement om dit platform te installeren 
als een platform voor kennis- en expertisedeling en afstemming. In de schoot van het HOV wordt bekeken hoe dergelijk 
platform verbreed kan worden (actie 10). 

- Ontwikkeling competentie-instrument (actie 11): op vlak van competentie-instrumenten voor vrijwilligers bestaan er 
uiteenlopende initiatieven. In de schoot van het HOV wordt een werkgroep opgestart die een inventarisatie doet, analyse 
en voorstellen formuleert voor een dergelijk instrument. 

- Drempels op vlak van regelgeving en onduidelijkheden wegwerken, plan van aanpak voor administratieve 
vereenvoudiging en onderzoek naar mogelijkheden om wetgevingsinitiatieven preventief te toetsten op hun 
vrijwilligersvriendelijk karakter (acties 19, 20 en 21). 

- Handleidingen en richtlijnen om organisaties en vrijwilligers wegwijs te maken in het administratief en bureaucratisch 
kluwen, zie bijvoorbeeld website planidoo.be (actie 22). 

- Visieontwikkeling (actie 24).



Verder? 
- adviezen Strategische Raden 
- verder uitwerking HOV 
- teksten finaliseren 
- goedkeuring Vlaamse 
Regering idv. verdere 
ontwikkeling en uitvoering AP



‘Tricky’ elementen

• Vermaatschappelijking van de zorg 
• Semi-agorale arbeid 
• Intersectorale samenwerking 
• Andere beleidsniveaus?



Nog vragen? bedenkingen? suggesties?


