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Stad, gemeente of OCMW en je zet in op
vrijwilligerswerk in je buurt?
Vraag je gratis account aan op www.lokaalvrijwilligen.be en blijf op de hoogte van alles wat voor vrijwilligerswerk van tel is. Dit kennisplatform is een onderdeel van Lokaal Vrijwilligen, een project van het
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, in samenwerking met Cera en VVSG.
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Over deze toolbox
Lokale besturen zien steeds meer het belang in van het vrijwilligerswerk dat in hun buurten gebeurt. Vrijwilligerswerk zorgt dan ook voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af.
De meeste mensen vrijwilligen in hun eigen buurt of stad. Om op die tendens in te spelen, zetten heel wat
lokale besturen in op een intern vrijwilligersbeleid.
Een intern vrijwilligersbeleid wordt best voorafgegaan door een beleidsplan, dat richting geeft en politiek
draagvlak biedt. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk helpen we je graag op weg bij het opstellen van
zo’n beleidsplan. Met de tips en voorbeelden in deze toolbox kan je nadenken over de mogelijkheden en
snel aan de slag. Heb je nog veel inhoudelijke vragen? Registreer je dan gratis op www.lokaalvrijwilligen.
be, hét kennis- en deelplatform voor lokale besturen die inzetten op vrijwilligerswerk.

Inspireer anderen
Werkte je een beleidsplan met succes uit? Stuur je case naar jan@vsvw.be en we nemen dit eventueel op
in de volgende editie van deze toolbox. Want anderen kunnen zeker van jouw successen leren. Dat je in de
kijker komt te staan, is natuurlijk mooi meegenomen!

Inhoudstafel
1. Waarom zou je?
2. Onderdelen van het beleidsplan
3. Doelstellingen
4. Visie
5. Omkadering
6. Werken met vrijwilligers
7. Actieplan
8. Tot slot
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1. Waarom zou je?
Voordat je het vrijwilligersbeleid van je lokaal
bestuur concreet vorm geeft, is het belangrijk om
een beleidsplan op te stellen.

“Een goedgekeurd
beleidsplan biedt
politiek draagvlak.”

In dat beleidsplan krijgen de doelstelling van je
intern vrijwilligersbeleid, de visie, de omkadering en
een concreet actieplan plaats. Dit geeft de richting
aan waarnaar je wenst te gaan met het intern
vrijwilligersbeleid en het omvat de pijlers ervan.

Een beleidsplan dat goedgekeurd is door het College van Burgemeester en Schepen en/of de politiek
verantwoordelijke van het lokaal bestuur, biedt het noodzakelijke politiek draagvlak. Tegelijkertijd biedt het
ook duidelijkheid voor de betrokken partijen.
Kortom: een beleidsplan gaat best vooraf aan de opmaak van je vrijwilligersbeleid, geeft richting en biedt
draagvlak. Maak er dus werk van.
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Het beleidsplan van onder meer Vilvoorde en Londerzeel kan je inkijken op www.lokaalvrijwilligen.be. Je haalt
hier vast veel inspiratie uit.
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2. Onderdelen van het beleidsplan
Doelstellingen
Visie
Omkadering
» Personele en budgettaire inzet
» Aanstelling verantwoordelijke
» Aanstelling vrijwilligersbegeleiders
» Budget
» Wetgeving
» Wat is vrijwilligerswerk
» Wie mag vrijwilligen?
» Rechten en plichten
» Afsprakennota
» Verzekeringen
» Vergoedingen
» Registratie van vrijwilligers
Werken met vrijwilligers
» Werven en selecteren
» Onthalen
» Begeleiden
» Motiveren en waarderen
» Sturen en bijsturen
» Uitwuiven
» Evalueren
Actieplan
We geven per onderdeel tips om het beleidsplan goed in te vullen.
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3. Doelstellingen
Wat willen jullie bereiken met de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid? Je kan verschillende doelstellingen ambiëren met de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid.
Hier doen we enkele suggesties:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

de plaats en betekenis van vrijwilligerswerk in het lokale bestuur verduidelijken
de richting aangeven waar jullie naar toe willen met jullie beleid
een duidelijke structuur bieden waarbinnen het vrijwilligersbeleid vorm krijgt
de wet naleven en opvolgen
een gecoördineerd beleid opzetten dat sterk gedragen is door bestuur, diensten en vrijwilligers
het vinden van éénvormigheid en afstemming tussen diensten
verankering van een intern vrijwilligersbeleid realiseren
het vrijwilligerswerk in het lokale besturen de waardering bieden die het verdient
sterkere profilering als vrijwilligersorganisatie

Denk goed na over het bepalen van de doelstellingen. Deze hangen natuurlijk ook nauw samen met het
beschikbare budget en menskracht.
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4. Visie
Het is essentieel om jullie visie uit te klaren! Een bestuur dat een grote groep vrijwilligers inschakelt moet
goed weten:
» Waarom het dat doet en wat het belang van vrijwilligerswerk voor het bestuur. Wat is de link naar
het meerjarenplan?
» Hoe het kijkt naar vrijwilligers: cement van de samenleving, extra handen, verhoging van de kwaliteit
van de dienstverlening,…?
» Wat vrijwilligerswerk inhoudt. De wet lees je hier na.
» Wie aan de slag kan als vrijwilliger. Bieden jullie ook een plaats aan kwetsbare vrijwilligers? Kan
iemand verplicht worden om te vrijwilligen?
» Waar de vrijwilligers actief zijn en wat ze doen. Welke rol nemen ze op? Waarvoor worden ze
ingezet? Wordt er verschil gemaakt tussen sporadische of vaste vrijwilligers?
» Wie betrokken partij is. Vrijwilliger, cliënten, ambtenaar, mandataris, welke diensten, …?
» Welke plaats de vrijwilligers hebben binnen het bestuur. Hoe verhouden ze zich ten opzichte van
personeel?
Voor meer richtinggevende vragen download je de routeplanner ‘Visie over de inzet van vrijwilligers ontwikkelen en verfijnen’, die bij het Boek ‘Vrijwilligerswerk op de Rails’ hoort.
Inspiratie voor het uitschrijven van je visie vind je terug in deze tekst met de basisprincipes van de vrijwilligerswet en de visie van de Vlaamse regering in kader van het Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
Hebben jullie een visie uitgewerkt die algemeen gedragen wordt? Proficiat! Dan is het belangrijkste werk
geleverd en vormt de basis van je beleidsplan en beleid. Jullie visie helpt invulling te geven aan de andere
aspecten van het beleidsplan.
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De visie op vrijwilligerswerk van OCMW en gemeente Mol staat in heldere tekst ook op hun website.
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5. Omkadering
Hier schets je het kader waarbinnen het vrijwilligersbeleid binnen het lokale bestuur opereert.

5.1. Personele en budgettaire inzet
Personele en budgettaire inzet is één van de randvoorwaarden om het vrijwilligersbeleid te doen slagen en
is dus een belangrijk onderdeel van het beleidsplan.
5.1.1 Verantwoordelijke
Is er een verantwoordelijke aangeduid om het proces te coördineren en die de contactpersoon is voor het
vrijwilligerswerk in het lokale bestuur? Hoeveel uur kan deze zich toeleggen op het vrijwilligersbeleid?
Routeplanner 5.1: Basiscompetenties van de vrijwilligersverantwoordelijke (PDF)
5.1.2 Vrijwilligersbegeleiders
Zijn er vrijwilligersbegeleiders binnen de diensten vrijgesteld in uren?
5.1.3 Budget
Is er budget voorzien om:
» verzekeringen aan te bieden?
» bedankjes te geven aan de vrijwilligers?
» een vrijwilligersfeest of receptie te organiseren?
» eventuele vergoedingen uit te betalen (reële, forfaitaire en kilometervergoeding)?
» vormingen aan te bieden voor de vrijwilligers en het personeel?
» de vrijwilligerswerking bekend te maken en vrijwilligers te werven?
» …
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5.2. Wetgeving
De wetgeving voor vrijwilligerswerk biedt het kader waarbinnen je het vrijwilligerswerk kan organiseren.
De vrijwilligerswet is van toepassing op alle organisaties en lokale besturen die werken met vrijwilligers.
Daarbij komt het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Dit decreet geldt voor Vlaamse organisaties, actief in de
sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook OCMW’s vallen hieronder. Het Decreet legt extra spelregels
voor het inschakelen van vrijwilligers vast. Zo ligt er meer nadruk op de afsprakennota en verzekeringen.
5.2.1. Wat is vrijwilligerswerk?
Geef hier de definitie van het vrijwilligerswerk zoals bepaald door de vrijwilligerswet.
5.2.2. Wie mag vrijwilligen?
Uitleg vind je op www.vlaanderenvrijwilligt.be. Ook belangrijk dat je de bepalingen rond de meldingsplicht
opneemt.
Hoewel het woord ‘vrijwilligerswerk’ niet gepatenteerd is, treed je beter niet buiten het wetgevend kader
als je rond vrijwilligerswerk werkt. Dat schept verwarring. Ben je niet zeker of iets vrijwilligerwerk is?
Lees hier het onderscheid met andere vormen van vrijwillige inzet.
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Het boekje ‘Slim vrijwilligen’ geeft behapbare uitleg over de vrijwilligerswet en kan je ook bij de hand nemen om
de basisregels goed in de vingers te krijgen.
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5.3. Rechten en plichten
Vrijwilligers en lokaal bestuur hebben elk rechten en plichten. Een overzicht van suggesties van rechten
en plichten vind je in Routeplanner 2.2 : Rechten en plichten (PDF)
5.3.1. Informatie- of afsprakennota
Jullie moeten de vrijwilliger informeren voor hij met zijn activiteiten start, want je hebt als organisator
van vrijwilligerswerk informatieplicht. Deze informatie kunnen jullie opnemen in een informatienota.
Organisaties die onder het decreet vallen - zoals OCMW’s - moeten de afsprakennota laten ondertekenen
door de vrijwilliger. Deze afsprakennota bevat nog extra informatie. Je kan modelnota’s downloaden op
www.vlaanderenvrijwilligt.be. Neem de informatie- of afsprakennota op als bijlage bij jullie beleidsplan.
5.3.2. Verzekering
Lijst hier de verzekeringen op waarvoor de vrijwilligers verzekerd zijn met vermelding van de polis. Jullie
zijn verplicht de vrijwilligers te verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA-polis), want ze
zijn immuun.
Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk gaat nog een stapje verder met de verzekeringsplicht. Als je
organisatie onder dit Decreet valt - zoals OCMW’s - moet je de vrijwilliger ook verplicht verzekeren voor
de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk; maar ook voor beroepsziekten. Je kan
ook de niet verplichte verzekering voor Rechtsbijstand afsluiten voor de vrijwilliger.
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OCMW Harelbeke heeft een tof informatieboekje dat niet alleen wervend is, maar ook voorziet in de nodige informatie in het kader van de wettelijke informatieplicht.
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5.4. Vergoedingen en onkosten
Geef hier weer voor welke vergoedingen jullie uitbetalen aan de vrijwilligers en waarom. Indien een forfaitaire onkostenvergoeding wordt uitbetaald, informeer dan ook over de wettelijk opgelegde maximabedragen per maand en per jaar. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Voor meer uitleg en de actuele bedragen
raadpleeg je www.vlaanderenvrijwilligt.be
Sta ook zeker stil bij volgende vragen:
» Zijn meerdere soorten vergoedingen mogelijk naast elkaar in het lokale bestuur? Waar maken
jullie het onderscheid? Hoe waak je over de billijkheid naar de vrijwilligers?
» Kun je vergoedingen stopzetten van bestaande vrijwilligers?
» Hoe houd je in de gaten dat er voldoende budgetten zijn om vergoedingen uit te betalen?
Opgelet: een onkostenvergoeding kan nooit een prestatievergoeding of verloning zijn! Deze kan dan bijvoorbeeld ook niet per uur worden uitbetaald.

5.5. Registratie van vrijwilligers
Denk na over welke informatie jullie willen registreren van de vrijwilligers. Geef een antwoord op volgende
vragen:
» Welke gegevens houden jullie bij: contactgegevens, interesses,…?
» Met welk doel?
» Hoe gaan jullie om met privacy? Wie kan er aan deze informatie? Vraag je toestemming aan de
vrijwilliger?
» Welke cijfers willen jullie verzamelen over het vrijwilligerswerk?
» Welk systeem hanteren jullie hiervoor?
In 2018 moet je voldoen aan de strikte Europese Privacywetgeving: de GDPR. Hou hier rekening mee!

15

6. Werken met vrijwilligers
In het beleidsplan neem je ook doelstellingen op die betrekking hebben op het werken met vrijwilligers
binnen de diensten. Hier kan je nog algemeen blijven. Nadien neem je best de tijd om de doelstellingen
verder te concretiseren in acties. Dit doe je best in overleg met de diensten en de vrijwilligers om tot concrete acties en afspraken te komen.

Je neemt daarvoor de verschillende stappen in het werken met vrijwilligers in het lokale bestuur onder de
loep. Die stappen staan netjes uitgelegd in de publicatie ‘Vrijwilligerswerk op de Rails. Werken met vrijwilligers in 9 stappen in lokale besturen.’. De bijhorende routeplanners kan je gratis downloaden. Per stap
krijg je in deze toolbox een beperkt aantal richtinggevende vragen en verwijzen we je naar de relevante
routeplanners.
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6.1 Werven en selecteren
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Hebben jullie uitgeschreven vrijwilligersprofielen?
Wat zetten jullie in de vacatures?
Zijn vacatures uniform en herkenbaar over alle diensten?
Wie publiceert en bundelt de vacatures?
Welke kanalen gebruiken om vacatures te verspreiden en de vrijwilligerswerking in de kijker te
zetten?
Bij wie kunnen kandidaten terecht met vragen?
Hoe reageren jullie op spontane aanmeldingen van kandidaten?
Wie doet de selecties? Gebeurt dit door de dienst zelf of door de verantwoordelijke?
Zijn er bepaalde doelgroepen die jullie specifiek willen aantrekken? Kwetsbare, ex-gedetineerden,
vluchtelingen…? Worden diensten verplicht om hiermee aan de slag te gaan?
Gaan jullie voorwaarden opleggen? Attest goed gedrag en zeden?

Check de bijhorende routeplanners:
Routeplanner 3.1: Meer weten over inzetten van kwetsbare vrijwilligers - De brochure ‘Begeleiden
van vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities’ (Atlas en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad,
januari 2016) geeft tal van tips, info en verwijzingen waarmee je aan de slag kan gaan. (PDF) of raadpleeg
onze instrumenten.
Routeplanner 3.2: 10 tips voor vette vacatures (PDF)
Routeplanner 3.3: Werken met persona (PDF)
Routeplanner 3.4: Checklist mediamix (PDF)
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Heel wat lokale besturen werven ook vrijwilligers via www.vrijwilligerswerk.be, zoals stad Genk. De vacatures
verschijnen ook op hun eigen website: www.genkvrijwilligt.be.
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Goeie vrijwilligers werven gaat vaak gemakkelijker als je website goed op orde staat. In de toolbox ‘Vrijwilligerswerk op je website’ en de toolbox ‘Digitaal vrijwilligersloket’ vind je uitleg en voorbeelden.
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6.2 Onthalen
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Wat willen jullie bereiken met een goed onthaal?
Hoe zorgen jullie ervoor dat de vrijwilligers goed geïnformeerd worden?
Welke informatie geven jullie mee?
Hoe leren jullie de vrijwilliger beter kennen?
Wie voert het eerste gesprek?
Hebben jullie een standaardprocedure?
Werken jullie met een proefperiode?
Wat als de match er niet is tussen dienst en vrijwilligers?
Voorzien jullie een verwelkomingsmoment?

Routeplanner 4.1: Een georganiseerd onthaal (PDF)
Inpsiratie: Bekijk het intakeformulier van Vilvoorde en Anzegem.

6.3 Begeleiden
» Worden er in de diensten medewerkers aangeduid die de vrijwilligers begeleiden? Hoe kunnen jullie
de aangeduide coachen hier sterker in maken?
» Worden er buddies aangesteld?
» Werken jullie met taakprofielen en voorzien jullie een inwerkfase?
» Gaan jullie aan de slag met competenties van vrijwilligers?
» Voorzien jullie trainingen, vormingen en opleidingen?
» Organiseren jullie intern opleidingen of kunnen vrijwilligers aansluiten op externe vormingen?
Gebeurt dit over diensten heen? In samenwerking met vrijwilligersorganisaties en/of andere
besturen? In groep of individueel? Wat is de frequentie? Krijgen vrijwilligers inspraak bij het
bepalen van vorming?
Routeplanner 5.1: Basiscompetenties van de vrijwilligersverantwoordelijke (PDF)
Routeplanner 5.2: Competentiecheck van MOVISIE
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6.4 Motiveren en waarderen
»
»
»
»
»
»

Hoe kan je jullie vrijwilligers motiveren?
Hoe rekening houden met de talenten van de vrijwilligers?
Hoe verzorgen jullie inspraak in de werking?
Hoe verhogen jullie het respect tussen betaalde krachten en vrijwilligers?
Hoe waarderen jullie de vrijwilligers?
Organiseren jullie waarderingsmomenten voor alle vrijwilligers van het lokale bestuur of gebeurt
dit per dienst?
» Hoe beschermen jullie de vrijwilliger?
» Hebben jullie een preventiebeleid?
Routeplanner 6.1: Model feedback (PDF)

6.5 Sturen en bijsturen
» Hoe bewaken dat vrijwilligers mee de doelstellingen van de diensten realiseren?
» Hebben jullie voorschriften op vlak van veiligheid, deontologie, omgaan met begunstigden,
enzovoort en volgen jullie dit op?
» Hoe kunnen jullie een vrijwilliger bijsturen?
Routeplanner 7.1: Tevredenheidsonderzoek (PDF)
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De Internationale Dag Vrijwilligerswerk en de Week van de Vrijwilliger zijn dé momenten bij uitstek om je
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, zoals de Jeugddienst van Menen tijdens #IVD2017. In de toolbox
‘Vrijwilligers bedanken’ vind je volop inspiratie.
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Op de website van het Vrijwilligerspunt stad Gent kon je niet naast de bedanking voor #IVD2017 kijken.
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6.6 Uitwuiven
»
»
»
»

Durven jullie de samenwerking af te sluiten als het niet meer lukt?
Is er een procedure als de vrijwilliger stopt?
Voeren jullie een exitgesprek als de vrijwilliger stopt? Wat willen jullie dan te weten komen?
Is er nog een officiële bedanking?

6.7 Evalueren
»
»
»
»
»

Evalueren jullie jullie vrijwilligersbeleid?
Gebeurt dit systematisch en gestructureerd?
Bevragen jullie de vrijwilligers? Op welke manier?
Toetsen jullie af bij andere besturen?
Hoe aanpassingen verankeren in de dagdagelijkse werking?

Routeplanner 9.1: Evaluatie vrijwilligerswerkbeleid (PDF)
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7. Actieplan
In het actieplan bepaal je wat de volgende acties zijn en in welke termijn jullie deze willen afronden. Daar
kun je ook gaan prioriteren. Ga je bijvoorbeeld eerst:
» een vrijwiligersverantwoordelijke aanstellen,
» de verzekeringen in orde brengen,
» vervolgens een afsprakennota opstellen,
» afspraken maken rond vergoedingen,
» de uitbouw van een vrijwilligersbeleid garanderen,
» inzetten op het waarderen van vrijwilligers
» …?

25

8. Tot slot
Deze toolbox was niet mogelijk zonder die vele lokale besturen die nu al degelijk en zichtbaar inzetten op vrijwilligerswerk en hun vrijwilligersbeleid en beleidsplan. Ga jij aan de slag met deze
toolbox, dan horen we dat uiteraard graag. We delen met plezier je inspirerende voorbeelden.
Je vindt ze terug op www.lokaalvrijwilligen.be. Mail jouw ideeën naar jan@vsvw.be.

Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel niet om ons te contacteren!
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
03 218 59 01 • info@vsvw.be
www.vlaanderenvrijwilligt.be • www.vrijwilligerswerk.be
www.lokaalvrijwilligen.be • tools.vrijwilligerswerk.be
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Toolbox Beleidsplan voor lokale besturen is een uitgave van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
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