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Hoe vind je 
nieuwe vrijwilligers 
voor je vereniging?
Deelnemers uit verschillende organisaties leren samen  
hoe ze nieuwe vrijwilligers kunnen vinden  
die mee aan de kar van hun vereniging willen trekken.

Ze worden gedurende één jaar begeleid en opgevolgd  
door professionele mensen.

KartreKKers
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Waarom ‘Kartrekkers’?
Het zoeken van vrijwilligers en mensen die mee aan de kar willen trekken, is voor veel organisaties niet 
evident.

Men schrijft boeken, zet lezingen op en organiseert cursussen. Maar het probleem blijft. Vormingplus 
Kempen en Stichting Lodewijk De Raet sloegen de handen in elkaar en werkten een project uit dat 
organisaties effectief helpt. Het kreeg de titel ‘Kartrekkers’.

Kartrekkers is uniek omdat er voor het eerst een interactief vormingstraject opgestart werd waarin een groep 
van verschillende organisaties gedurende een langere periode begeleid werd. En de resultaten mogen er zijn.

We zijn ervan overtuigd dat het project ook in andere regio’s en met andere organisaties en vrijwilligers 
geïmplementeerd kan worden, met dezelfde positieve resultaten. Het is een bruikbare methodiek om 
vrijwilligers en kartrekkers te vinden en er zijn weinig voorwaarden te vervullen om het project van start te 
laten gaan. 

	 “Dit project is zeker een aanrader voor andere organisaties want we denken altijd “we doen het 
wel”, maar de steun en de uitwisseling met andere organisaties is zeer, zeer belangrijk. Ook de 
inhoud die we gekregen hebben, heeft ons echt geholpen.”

Den Dorpel

	 “Ik zou zeker opnieuw meedoen met het project.” 
GezinsbonD

	 ”Ik zou andere organisaties zeker aanraden om in het Kartrekkersproject te stappen want het 
helpt u om ne keer na te denken over hoe je met je organisatie bezig bent. En het helpt je om te 
herbronnen om de toekomst aan te pakken.”

KWb



6

succesfactor 1 

STEL DE juiSTE STuuRGRoEP 
SaMEn
 

Een project als Kartrekkers moet mee gedragen worden door professionele krachten. Mensen die op lokaal 
niveau actief zijn en daardoor een goed zicht hebben op het plaatselijke verenigingsleven. We denken dan aan 
cultuurbeleidscoördinatoren of afdelingsbegeleiders.

De professionele mensen zijn nodig om a) de juiste deelnemers te selecteren en b) tijdens het project ondersteuning te 
bieden. Zij zorgen voor een grotere draagkracht.

Het is belangrijk dat ze bereid zijn een (beperkt) engagement op te nemen tijdens het project. Verder spreekt het voor 
zich dat ze zich betrokken moeten voelen met het thema en open staan voor het traject.

 

 In het project in de Kempen konden we beroep doen op de vrijgestelden van Gezinsbond, KWB, 
KAV, Den Dorpel en de cultuurbeleidscoördinator van Kasterlee.
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succesfactor 2 

WERK MET DE juiSTE DEELnEMERS

in het project gaan 14 deelnemers uit 7 verschillende organisaties samen aan de slag.

niet iedereen kan zomaar deelnemen. Zowel de deelnemers als de organisaties waaruit ze komen, moeten aan een 
paar voorwaarden voldoen.

Engagement en goesting zijn essentieel. iedereen wil extra vrijwilligers aantrekken. Maar ben je bereid daar écht voor 
te gaan? Wil je de handen uit de mouwen steken? Er tijd insteken? Dan hebben we een goede vertrekbasis.

Die energie en dat enthousiasme moet bij heel het bestuur aanwezig zijn. Want ook zij zullen hun bijdrage moeten 
leveren. Kartrekkers biedt geen mirakeloplossingen. Er moet gewerkt worden en iedereen moet voor de volle 100% 
achter het project staan. 

De organisaties moeten deelnemen vóór het kalf verdronken is. als je werking op apegapen ligt en bijna al je 
vrijwilligers verdwenen zijn, zal Kartrekkers je niet kunnen redden. Er moet nog een gewone, actieve werking zijn. 
anders wordt vrijwilligers zoeken een stuk lastiger.

om tot de beste resultaten te komen, moeten de deelnemende organisaties zo divers mogelijk zijn. Een buurtwerking 
met een toneelgroep? Een voetbalclub met een seniorenvereniging? Hoe meer verschil, hoe liever. is dat eigenaardig? 
niet echt. Buitenstaanders kijken op een andere manier naar je vereniging. omgekeerd zie je hoe anderen, met een 
heel andere werking, soortgelijke problemen proberen op te lossen. Er worden meer ervaringen uitgewisseld, je leert 
net iets meer bij.

Het is daarom belangrijk dat de deelnemers bereid zijn ervaringen te vertellen en te delen. Dat vereist openheid en 
vertrouwen. 

 Zo gingen in de Kempen deze organisaties samen aan de slag: lokale afdelingen van KAV, KWB en 
de Gezinsbond, samen met een afdeling van het Rode Kruis, een natuurvereniging (Natuurpunt), 
een theatergroep (Gekko-theater) en een armoedevereniging (Den Dorpel).  

	 “Positief aan de bijeenkomsten vond ik ook wel dat het allemaal verschillende verenigingen zijn. 
Er was een KAV, een KWB, de Gezinsbond, het Rode Kruis, Den Dorpel. Allemaal verschillende 
verenigingen die eigenlijk heel anders bezig zijn, maar waardoor ge toch van elkaar kunt leren. 
En dat vond ik heel positief omdat je toch zo soms heel nieuwe insteken krijgt om vrijwilligers te 
werven en om om te gaan met vrijwilligers.”

GezinsbonD
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	 “Het meest positieve van de Kartrekkers is dat je ne keer van buiten uit ziet hoe mensen naar 
uw vereniging kijken. Want als je er middenin zit, dan denk je dat iedereen op dezelfde manier 
redeneert zoals je zelf doet.”

KWb

	 “Als je meewerkt met Kartrekkers, heb je wat openheid nodig en moet je kritisch zijn tegenover 
jezelf. Je mag niet vastgeroest zijn in je eigen principes, want dan heeft dit project geen zin.”

GezinsbonD (VMTV)
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succesfactor 3 

ZoRG VooR EEn GESCHiKTE 
BEGELEiDinG
 

De deelnemers worden in het project begeleid door 2 professionele krachten.

Deze manier van werken is nodig omdat twee zaken streng bewaakt moeten worden: de kwaliteit van de inhoud en de 
kwaliteit van het proces. 

Wat je te leren krijgt – de inhoud – moet deskundig gebracht worden. De lesgever moet weten waarover hij spreekt. 
Hij geeft theoretische achtergronden, heeft een goed zicht op praktijken en weet de beiden te koppelen. Tegelijk 
bewaakt hij het agogisch proces dat de groep doorloopt. je hebt dus een professionele vormingswerker nodig die 
gespecialiseerd is in de problematiek.

Maar je hebt ook iemand nodig die het hele project stuurt, die de continuïteit van het proces bewaakt. Hij neemt heel 
de praktische organisatie op zich en is verbindingspersoon tussen de deelnemers, de stuurgroep en de lesgever. Het is 
een vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan voor vragen of hulp. Hij stimuleert je om door te zetten.

ook hier wordt deze taak best opgenomen door een professionele kracht die vertrouwd is met de problematiek, een 
goede lokaal netwerk heeft en ervaring heeft in het coördineren van leerprocessen. 

 In ons project stond Stichting Lodewijk De Raet in voor de begeleiding van de vormingssessies. 
Vormingplus Kempen was verantwoordelijk voor het goede verloop van het traject.

 Beiden zijn door de Vlaamse Overheid erkent als vormingsinstellingen. Ze werken beiden rond 
vrijwilligers en leggen zich toe op interactieve procesbegeleidingen.

	 “De Vormingplusorganisatie heeft het voordeel dat ze alle organisaties kennen, daar contact 
mee nemen en weten wat er leeft. En daardoor zaken organiseert zoals zo’n vorming die heel 
aangepast is aan de noden van de verenigingen.”

Den Dorpel

	 “Viviane van Vormingplus, ik vond dat zo’n beetje de moeder van de opleiding. Die zorgde er voor 
dat iedereen zich goed voelde, de juiste informatie had, dat iedereen op de juiste plaats terecht 
kwam.”

KWb
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	 “De Stichting Lodewijk De Raet is dan eigenlijk de aanvulling, een meerwaarde omdat ze 
achtergrond geeft, de inhoud verduidelijkt van het onderwerp.”

Den Dorpel

	 “De begeleiding van Yves vond ik heel goed. Hij spreekt ook uit ervaring. Ge merkt dat hij heel veel 
ervaring heeft rond vrijwilligerswerk, dat hij daar professioneel heel veel mee bezig is. Hij kent ook 
alle theorie goed die daar achter hangt.”

GezinsbonD

	 “Yves van de Stichting Lodewijk De Raet is iemand die wel weet waarover hij praat. (…) Hij 
weet een aantal theoretische dingen te koppelen aan de praktijk, wat toch altijd vrij nuttig is.”

KWb
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succesfactor 4

DooRLooP EEn VooRTRajECT

nog voor de start hebben alle partners in het project contact met elkaar gehad. Er zijn concrete afspraken gemaakt, het 
doel is duidelijk, de neuzen staan in dezelfde richting.

Ga je op reis? Dan weet je best - voor je vertrek - waar je naar toe gaat en wie meegaat. Dat bespaart een hoop 
discussies onderweg. Dat geldt ook voor de reis die je met Kartrekkers maakt.

je moet een zogenaamde stuurgroep zoeken, een groep van lokale deskundigen die je met raad en daad kan bijstaan 
(bij succesfactor 1 vind je hier meer info over). En je moet op zoek naar organisaties/deelnemers en begeleiders. Elk van 
die groepen moet beantwoorden aan bepaalde voorwaarden.

Er zullen verkennende gesprekken gevoerd moeten worden waarin die voorwaarden afgetoetst worden. Maak tijdens 
deze contacten ook tijd om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Zo vermijd je teleurstelling achteraf. Maak 
goede, duidelijke afspraken.

als dat allemaal gebeurd is, kan je starten met het echte werk. Hoe beter je voortraject, hoe groter de kans dat je tot 
resultaten komt. 

 In de Kempen coördineerde Vormingplus al een ruime tijd een groep die werkte rond vrijwilligers 
en verenigingen. De groep bestaat uit organisaties die hier beroepsmatig met deze thema’s te 
maken hebben. Ze vormden de stuurgroep voor Kartrekkers. Vanuit hun expertise was het relatief 
eenvoudig om deelnemers en begeleiding te vinden.

 Met alle deelnemers werden verkennende gesprekken gevoerd.
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succesfactor 5

WERK GERiCHT & WERK SaMEn

De deelnemers komen, in de loop van één jaar, een beperkt aantal maal samen. De timing en de agenda van 
bijeenkomsten zijn zorgvuldig vastgelegd om tot optimale resultaten te komen.

De bijeenkomsten van Kartrekkers zijn geen praatbarak. Er wordt aan de slag gegaan met concrete vragen van de 
deelnemers. We werken vanuit de praktijk, maar leggen altijd de link naar de theorie. Zo verwerf je immers inzichten.

De betrokkenheid van de deelnemers is groot. Er wordt interactief gewerkt. Het is niet alleen de lesgever die 
methoden, inzichten en hulpmiddelen aanreikt. je leert ook van de andere deelnemers. Er wordt teruggekoppeld, 
bijgestuurd, samen nagedacht. Deze groepsdynamiek is erg belangrijk.

net zoals het maatwerk: we komen tot oplossingen die voor jouw organisatie werken.

na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers huiswerk mee: een opdracht die ze moeten bespreken met de andere 
bestuursleden van hun organisatie. Er zit voldoende tijd tussen de bijeenkomsten -twee tot drie maanden - om het 
huiswerk succesvol af te ronden en zaken te realiseren.

De procesbegeleider is altijd aanspreekbaar om te helpen bij vragen of problemen. Hij informeert geregeld bij de 
deelnemers hoe de zaken lopen en stimuleert hen.

	 “Het voordeel aan het project is dat het over een lange periode gaat. Het is niet zo dat ge efkens 
kort theorie krijgt en dat ge het daar dan mee moet doen. Het gaat over een heel lange periode 
– ik denk dat we toch bijna anderhalf jaar bezig geweest zijn. Die samenkomsten waren niet 
heel veel, maar wel regelmatig. En ge krijgt elke keer een taak mee naar huis, naar uw vereniging 
eigenlijk. En dat vind ik heel belangrijk. Dus het motiveert u extra om er mee bezig te zijn en om 
toch te proberen resultaten te boeken.”

GezinsbonD
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Het programma
in de Kempen zag de agenda van de 5 bijeenkomsten er als volgt uit:
1. Bijeenkomst 17 mei

▪ Kennismaking
▪ Theorie: episodisch vrijwilligerswerk
▪ Groepswerk - huiswerk

2. Bijeenkomst 20 september
▪ Terugkoppeling
▪ Theorie: werven van leden
▪ Bespreking - huiswerk

3. Bijeenkomst 15 november
▪ Terugkoppeling
▪ Theorie: van lidmaatschap tot actieve participatie - motivatie
▪ Groepswerk - huiswerk

4. Bijeenkomst 21 februari
▪ Terugkoppeling
▪ Bespreking casus
▪ Huiswerk

5. Bijeenkomst 9 mei
▪ Terugkoppeling
▪ Theorie: producten en processen – co-creatief handelen
▪ Evaluatie
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Mensen en organisaties nemen deel aan het project om 
nieuwe kartrekkers aan te trekken en de oude te behouden.

Wat hebben ze uiteindelijk geleerd?

resultaten
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resultaat 1

jE GaaT anDERS DEnKEn

Deelnemers hebben een diepgaand inzicht in succesvoorwaarden en belemmerende factoren om kartrekkers aan te 
trekken en te behouden.

	 “De grootste verandering van het project is het inzicht hoe we de zaken moeten aanpakken. Ook 
de durf om mensen aan te spreken.”

Den Dorpel

	 “Het project heeft ons doen inzien dat we inderdaad anders met vrijwilligers moeten omgaan.”
GezinsbonD

	 “Door het project hebben we ingezien dat we van in het begin mensen moeten enthousiasmeren 
om taken op zich te nemen.”

GezinsbonD

	 “Dankzij Kartrekkers denken wij voortdurend na over onze manier van werken, en proberen we 
links en rechts wat bij te sturen. Kartrekkers houdt ons alert. Dat is een grote verdienste. Want 
ook voor een vereniging geldt dat stilstaan achteruitgaan is. Wie nooit eens vernieuwt of eens 
origineel uit de hoek komt, blijft niet aantrekkelijk.”

roDe Kruis (VMTV)
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resultaat 2

jE GaaT anDERS WERKEn

Deelnemers hanteren handelingspatronen waarmee ze effectief nieuwe kartrekkers aantrekken en behouden.

	 “Het project heeft tot resultaten geleid. We hebben verschillende nieuwe vrijwilligers gevonden. 
Vooral jonge mensen, waar we heel content mee zijn want ons bestuur is redelijk verouderd.  
De bedoeling was echt om nieuwe, jonge vrijwilligers te vinden om in het bestuur te treden. En 
die hebben we gevonden.”

GezinsbonD

	 “Kartrekkers leerde ons dat we mensen moeten aanspreken voor afgebakende taken. Tijdens 
het schoolfeest raakte ik met iemand aan de praat. Ik kende die persoon enkel van ziens, maar 
het was een aangenaam gesprek. De persoon in kwestie had een drukke job en was thuis in de 
lay-outwereld.  Ik vertelde hem dat we iemand zochten voor de lay-out van ons tijdschrift en 
vroeg of hij geen goesting had om dit te doen. Hij aarzelde, maar kwam toch naar onze volgende 
bestuursvergadering om alles eens beter te bekijken. Hij hapte toe op voorwaarde dat wij de 
teksten aanleveren. Na enkele maanden werd hij volwaardig lid van ons bestuur”. 

naTuurpunT

	 “Door het project gaan we bewuster om met de vrijwilligersthematiek. We gaan vrijwilligers 
aanspreken voor afgebakende taken. Hiervoor gaan we ook buiten onze eigen KWB-vijver vissen.  
En we gaan meer in werkgroepen werken. Zo moeten de bestuursleden niet alles doen.”

KWb

	 “Kartrekkers liet ons inzien dat vrijwilligers zoeken en aanspreken een permanent aandachtspunt 
is. We gaan elke vergadering een kwartiertje tijd uittrekken voor deze thematiek. En elk 
bestuurslid is mee verantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe vrijwilligers.” 

roDe Kruis
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Bijlage

uiTGEBREiD PRoGRaMMa

BijEEnKoMST 1

•	 Speed-date: De deelnemers stellen in ’t kort zichzelf en hun vereniging voor.

•	 Theoretische kader: Episodisch vrijwilligerswerk

•	 De duo’s beantwoorden volgende vragen:

o	 Waar wil je vereniging binnen 5 jaar staan? Welke toekomstdroom is er?

o	 Welke stap(pen) moet je vereniging zetten om deze droom waar te maken?

•	 Groepswerk: Welke belemmeringen staan deze stap in de weg?

•	 Huiswerk: Bespreek deze toekomstdroom en bovenstaande vragen met je bestuurleden en 
inventariseer hun reacties, standpunten en ideeën tegen volgende bijeenkomst.

BijEEnKoMST 2

•	 Terugkoppeling huiswerk: hoe was de bespreking met het bestuur van je vereniging?

•	 Opdracht voor de duo’s: Formuleer één vraag die je met de groep wil bespreken. Een hoe-
vraag die te maken heeft met een belemmering die je moet omzeilen om je stappen te kun-
nen zetten.

•	 Al deze vragen worden gebundeld tot 4 thema’s:

o	 Leden werven

o	 Van lid naar zeer actieve medewerker

o	 Van papieren lid naar participerend lid

o	 Dragende competente (bekwame) vrijwilligers vinden
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•	 Bespreking Thema 1: Hoe leden werven? 

o	 Opdracht per duo:

Iedere vereniging formuleert welke geslaagde acties i.v.m. ledenwerving in hun 
vereniging al gebeurden

Iedere vereniging geeft zichzelf hiervoor een score tussen 0 en 10 en verklaart 
die score.

o	 Bespreking in groep

o	 Opdracht per duo: Welke ideeën en actiepunten uit dit gesprek neem je mee naar je 
eigen vereniging?

•	 Huiswerk: Bespreking van deze ideeën met de bestuursploeg

•	 Theorie: Slimme doelstellingen, goede actieplanning

BijEEnKoMST 3

•	 Terugkoppeling huiswerk: Hoe was de bespreking i.v.m. ledenwerving met het bestuur?

•	 Bespreking van volgende thema’s: Hoe wordt een lid een actieve medewerker? Hoe breng je 
een papieren lid tot participerend lid?

o	 Opdracht 1: Ieder kent iemand die geëvolueerd is van lid naar actieve medewerker of 
van papieren lid naar participerend lid. Ieder haalt zo iemand voor ogen en denkt na 
over volgende vragen:

	 Wat heeft die persoon aangezet om een stap hoger op de participatie-
ladder te zetten?

	 Welke interne en externe factoren hebben hier gespeeld?

o	 Opdracht 2: Ieder  stapt in de schoenen van een sociale wetenschapper die een docu-
mentaire moet maken over die persoon van opdracht 1 en stelt hiervoor de nodige 
vragen.

o	 Oplijsten van interne en externe factoren die meespelen opdat iemand een stap ho-
ger op de participatieladder zet.

•	 Theorie: Motivatie behouden en versterken

•	 Huiswerk: Ieder neemt een aantal ideeën / factoren mee naar de eigen vereniging en bespre-
ekt ze met de bestuursleden
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BijEEnKoMST 4

•	 Vraag aan de duo’s: Welke oogst is er al van het kartrekkersproject? Welke effecten zijn er 
reeds in je eigen vereniging?

•	 Een stukje theorie.

•	 Bespreking thema 4:  Hoe vind je dragende, competente vrijwilligers? (aan de hand van een 
case)

•	 Huiswerk: Verzamel de laatste hete hangijzers die je nog wil bespreken met de groep.

BijEEnKoMST 5

•	 Opdracht per duo: Wat nemen we mee voor de toekomst?

•	 Theorie: Producten en processen / Co-creafief handelen

•	 Evaluatie van het traject kartrekkers
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Tijdens het ronddragen van de 
lidkaarten spreken we de leden 
voortaan aan om vrijwilliger te 
worden.

Mondelinge reclame is de 
beste reclame. We gaan er in 
de toekomst veel aandacht aan 
schenken.

We gaan in de toekomst minder 
deelnemen aan marktjes, 
maar onze marktstand beter 
verzorgen. 

Tijdens de marktjes gaat 
onze voorzitter de bezoekers 
aanspreken. We willen op die 
manier mensen activeren.

We gaan duidelijke 
taakomschrijvingen maken 
om nieuwe vrijwilligers aan te 
spreken.

We gaan mensen aanspreken op 
basis van talenten, op basis van 
datgene waar ze goed in zijn.

Mensen aanspreken, is voor ons 
een constant aandachtspunt 
geworden. Elk bestuurslid is 
hiervoor mee verantwoordelijk.

We gaan mensen warm maken 
om vorming te volgen en 
bestuursfuncties op te nemen.

We moeten onze vrijwilligers 
erkenning en bevestiging 
geven. Dat is een constant 
aandachtspunt.

We gaan de kartrekkers vrijheid 
en beslissingsrecht geven.

We spraken iemand aan op basis 
van eigen interesses en voor een 
afgebakende taak. Dat werkt.

We spraken iemand persoonlijk 
aan op basis van het 
jaarprogramma met een positief 
resultaat als gevolg.

Bij het aanspreken van nieuwe 
vrijwilligers stellen we voortaan 
duidelijk onze verwachtingen 
met een duidelijke taak-
omschrijving.

We moeten rekening houden 
met de eigen sociale context 
van de (kandidaat)vrijwilliger.

Mensen worden graag 
gevraagd. Het is belangrijk 
om mensen persoonlijk aan te 
spreken.

Als we iemand aanspreken 
om vrijwilligerswerk te doen, 
moeten we die persoon de kans 
geven om er over na te denken 
en niet direct een antwoord 
vragen.

We moeten inspelen op de 
situaties die zich aandienen. 
Altijd oog hebben voor nieuwe 
vrijwilligers.

We moeten de voordelen van 
het vrijwilligerswerk aanhalen. 

leereffecten worden

TiPS & TRuCS
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Vrijwilligers gaan nieuwe 
vrijwilligers begeleiden. We 
mogen de nieuwe vrijwilligers 
niet aan hun lot overlaten.

Het is belangrijk dat het gezellig 
en plezant is.

We gaan meer werken in 
werkgroepen.

We steken wervingsfolders bij de 
lidkaarten met een uitnodiging 
voor een informele vergadering.

We gaan proberen als vereniging 
meer in beeld te komen.

We gaan datgene wat succes 
heeft beter opvolgen.

We moeten als bestuur in beeld 
komen. Bijv. een T-shirt dragen 
bij activiteiten.

We moeten zorg dragen voor 
onze leden.

We moeten bekijken welke onze 
succesproducten zijn.

Kandidaat-vrijwilligers komen 
naar een informele vergadering, 
met een hapje en een drankje, 
en worden niet overladen met 
inhoud.

We hebben ingezien 
dat communicatie veel 
belangrijker is dan dat wij 
tot nu dachten. We hebben 
daarom iemand aangesteld als 
communicatieverantwoordelijke.

We hebben een notulist 
gevonden om de verslagen te 
maken.

Met de KAV’s uit de buurt 
hebben we een avond in 

verband met ledenwerving 
georganiseerd.

We hebben iemand gevonden 
om de PR te doen.

We hebben ingezien dat wij 
nieuwe leden niet op de juiste 
manier verwelkomden. Ze 
kregen een lidkaart toegestuurd 
en dat was het. Nu pakken we de 
dingen anders aan.

Nieuwe bestuursleden worden 
tijdens de vergadering 
overdonderd met agendapunten 
en informatie. Nu plannen 
we voor hen een informele 
bijeenkomst, op een 
laagdrempelige manier met een 
hapje en een drankje.

Kartrekkers houdt ons alert. We 
denken voortdurend na over 
onze manier van werken, en we 
proberen links of rechts wat bij 
te sturen. We denken dieper en 
op een andere manier na over de 
werking van onze vereniging.

We blijven in de toekomst 
positie, optimistisch en 
enthousiast over onze 
vereniging. Zo kunnen we 
nieuwe vrijwilligers aantrekken.

We gaan meer samenwerken 
met andere afdelingen en 
verenigingen. Want samen staan 
we sterker en kunnen we betere 
activiteiten organiseren.
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Vormingplus Kempen staat garant voor 
kwalitatief hoogstaande leerprocessen
 We werken samen met andere regionale actoren die 

vertrouwd zijn met de thema’s die we behandelen.

 We schakelen gespecialiseerde organisaties in om de inhoud 
van de leersessies te verzorgen.

 We ontwerpen agogische processen die aangepast zijn aan de 
doelgroep. Er wordt interactief gewerkt, met veel inbreng van 
de deelnemers.

 onze medewerkers zorgen voor continue opvolging van het 
proces.

“Vormingplus heeft het voordeel dat ze alle 
organisaties kennen, daar contact mee kan 
nemen en weten wat er leeft. Zo kunnen 
ze zaken organiseren als zo’n vorming die 
helemaal aangepast is aan de noden van de 
verenigingen.”

Ook geïnteresseerd in het 
vinden van nieuwe vrijwilligers?

Vormingplus Kempen kan je helpen bij het 
opzetten van een soortgelijk leertraject. Geef 

ons maar een seintje.

Interesse om andere 
maatschappelijke uitdagingen 

aan te pakken?
Vormingplus Kempen luistert graag naar 

wat er leeft in de regio en staat open voor 
samenwerking. neem gerust contact op.

Meer info 
over Vormingplus Kempen, 

over dit project of andere activiteiten:

WWW.VoRMinGPLuSKEMPEn.BE
Graatakker 4, 2300 turnhout 

014 41 15 65  |  info@vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen is door de Vlaamse 
overheid erkend  

als Regionale Volkshogeschool  
voor het Turnhoutse arrondissement.


