Vrijwilligersbeleid Les Gazelles de Bruxelles
Wij willen vrijwilligers met volle goesting zichtbaar inzetten en voelbaar het verschil laten maken.
Daarom is deze tool geschreven om iedereen binnen de organisatie wegwijs te maken in ons
vrijwilligersbeleid. Van het schrijven van de vacature tot het afronden van vrijwilligerstaak.

Vrijwilliger bij Les Gazelles de Bruxelles
Doel
Aanbod

Vrijwilligers (oefen)kansen geven en nieuwe ervaringen laten opdoen. Met
een specifieke aandacht voor mensen uit kansengroepen
•
•
•
•
•

Je kan deel uitmaken van een dynamische en gemotiveerde groep
lopers.
Je kan kennismaken met een diverse groep mensen van verschillende
horizonten.
Terugbetaling van vervoersonkosten.
Gratis vormingen (cursus jogbegeleider bij Sport Vlaanderen, EHBO, ...)
Deelname aan loopwedstrijden (20km van Brussel, Brussel Half
Marathon, loopwedstrijden in het Brusselse, ...)

Verzekering

Voor leden en vrijwilligers werd een verzekering der burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen afgesloten: Ethias
polisnummer 45.329.194.

Vergoedingen

1. Standaard

2. Gespecialiseerde
kennis of kunde

3. Verantwoordelijke

Wat?
Reële terugbetaling van onkosten:
• Aankopen voor groepen in het kader
van het vrijwilligerswerk
• Verplaatsingskosten
• Wedstrijden
• Vormingen
• Cursussen
Géén forfaitaire vergoeding
Wat?
Uitzonderlijke inzet via externen bv. vertaalwerk,
website,…
Vergoeding:
Forfaitaire vergoeding van:
• € 15 / halve dag
• € 33,36 / dag
Wat?
Vrijwilliger die aan 3 voorwaarden voldoet:
• eindverantwoordelijk nemen
• leiding nemen van een groep (bv. trainingen)
• de activiteit doen op regelmatige basis
•
Vergoeding:
• Standaard: € 3/activiteit
• Aspirant-Initiator/vereenvoudigde
jogbegeleider: € 5/activiteit
• Initiator/Bewegingsanimator/Jogbegeleider €
6/ activiteit
Trainer B / A / Ba-Ma LO: € 7/activiteit

Deze kosten worden terugbetaald mits indienen van de onkostennota en overhandiging van juiste
bewijsstukken. Deze bedragen zijn belastingvrij en vrij van RSZ. Deze vrijwilligersvergoedingen
worden bijgehouden in een vrijwilligersregister.

1.

Vrijwilligers vinden

Vrijwilligerstaken
verspreiden
Stap 1:
op het
vrijwilligersbord
houden we al onze
vrijwilligers bij

Stap 2:

Nieuwe vacatures worden besproken tijdens een
teamoverleg

Stap 3:
Vrijwilligerstaken en
vacatures
verspreiden

Via rechtstreeks aanspreken van lopers

Lay-out: vrijwilligers >
vacatures

Via websites:
Organisatie > Paswoorden
www.11.be
www.vrijwilligerswerk.be
www.vrijwilligersjobs.be
www.goededoelen.be
levolontariat.be/enjeux/les-petites-annonces-duvolontariat (Franstalige vacatures voor Brussel en
Wallonië)
www.giveaday.be
http://www.vub.ac.be/careercenter/
Aanspreektpunt :
vrijwilligerswerk
Koen
Via organisaties:
- Vzw Het Punt maakt promotie in Muntpunt
- Huis v/h Nederlands:
zorgt voor toeleiding van mensen die Nl.
oefenkansen zoeken. Gedurende 3 maand NLvrijwilligerswerk

Barbara Fruyt
Cleo Martens

2. Vrijwilligers introduceren in de organisatie
Uitnodigen op
gesprek
Stap 1:
op de koffie in de
Marcqstraat

De Gazellen een gezicht geven en een
aanspreekpunt worden voor de vrijwilliger
Er wordt vooral veel over de vrijwilliger gesproken,
wie hij is en wat hij wilt doen, en koffie gedronken.
Welk profiel heeft de vrijwilliger?
Wat is de motivatie?
Welke taken wil de vrijwilliger opnemen?

Wie?
bepalen in teamoverleg
Google Drive >
3. Vrijwilligers > 1.
Vrijwilligersbeleid > Les
Gazelles >
welkomsdocument

Belangrijk: maak
Vb: vrijdag training voorbereiden + geven,
een (taak)afspraak woensdag een uur helpen met de administratie
+ Stap 2:
noteer dit in het
welkomsdocument

3. Verwachtingen & motiveren van de vrijwilliger
Vrijwilligersmomenten Vrijwilligers betrekken bij de organisatie en
plannen
zelfstandig laten meedraaien
Stap 1:
De eerste vrijwilligerstaak

Stap 2:
Stap 3:

Tussentijds gesprek
plannen
Stap 4:
Permanente coaching

Google Drive > 3.
Vrijwilligers > Tool
vrijwilligerstaken (tabblad
TAKEN)

Datum vastleggen en afspraken maken per
vrijwilliger
Focus behouden op vrijwilliger en nieuwe data
afspreken
Wat de vrijwilliger en wat verwacht de
organisatie?
Benoem positieve en negatieve kanten:
- Krijgt de vrijwilliger voldoening?
Wat vindt de vrijwilliger belangrijk?
- Aspiraties en waarden
- Verbinding (positieve relaties met andere
vrijwilligers, personeel, ..)
- Autonomie (eigen keuzes maken)
- Competentie (eigen kunnen inzetten)
- Waarderend werken (vanuit waarderende
communicatie: goeie feedback,
complimenteren, ...)

Na +- 1 maand
Tools:
Talentenscan, handje
(Het Punt)

4. Vrijwilligers bedanken
Bedanken voor de
inzet
Individueel
Groep

- Internationale dag van de vrijwilliger
(december)
- week van de vrijwilliger (maart)
- groepsevaluatie (oktober) - wafelbak, bbq (juni)

5. Samen evolueren & evalueren
Evalueren in groep

Groepsevaluatie
- tweejaarlijks flexivol receptie
- afwisselend met brainstorm: alle
vrijwilligerstaken op de tafel gooien

Drive:
1. organisatie > 1.
Verslagen > Lopers > 2016
> Flexivol receptie

6. Exit van de vrijwilliger
Exit-gesprek

- exit gesprek
- exit vragenlijst

Wim checkt hoe ze dit
deden bij FIX

Jaarkalender vrijwilligers
September

Oktober

Nov. December

Startmoment
1

Januari

Feb. Maart

Startmoment
2

April

Mei Juni

Juli

augustus

Startmoment
3

Groepsevaluatie
Tools:
- Flexivol receptie
vrijwilligerstaken
op tafel gooien
5/12
internationale
dag van de
vrijwilliger

Week van de
vrijwijlliger
3 tot
12/03/2017

Mail/postkaart
sturen

attentie,
postkaart,
zonnebloem,
aloe vera

BBQ,
wafelbak
= vrijwilligers
die stoppen
een
bedanking
geven

uitstap uitstap

