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1. Een Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligerswerkbeleid (GVV) blijft  
absoluut noodzakelijk 

In Vlaanderen zijn er meer dan 750.000 vrijwilligers actief, in verschillende sectoren, om een diversiteit aan 
activiteiten uit te voeren. Dat het vrijwilligerswerk meerwaarde biedt voor een warme en solidaire 
samenleving, staat buiten kijf. 

De Vlaamse Regering zette in de legislatuur 2014 - 2019 een Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in 
de steigers, met extra middelen om van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een Vlaams 
Expertisecentrum Vrijwilligerswerk te maken. 

In het volgend Regeerakkoord worden garanties gegeven om het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid 
te consolideren, met inbegrip van het engagement om het Actieplan verder op te volgen en uit te voeren, 
zodat op korte, middellange en lange termijn een duurzaam beleid uitgerold kan worden. 

2. Een duidelijk engagement voor de toekomst 

2.1. Een coördinerende Minister voor het Vrijwilligerswerk 

Gezien het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid tot doel heeft de eigenheid van de sectorale 
verscheidenheid te laten voortbestaan enerzijds, maar anderzijds de gemeenschappelijk kern van het 
vrijwilligerswerk te accentueren, vragen we de nieuwe Vlaamse Regering opnieuw een Minister aan te 
stellen die de coördinatie doet van het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid. Dat garandeert immers 
zowel opvolging van de werkzaamheden, als het aanbieden van een duidelijk aanspreekpunt met 
betrekking tot het vrijwilligerswerk. 

De coördinerende Minister waakt over de correcte toepassing van de Visie van de Vlaamse Regering op het 
Vrijwilligerswerk. 

2.2. Een sterk Vlaams Expertisecentrum Vrijwilligerswerk 

De Beheersovereenkomst 2018 - 2022, die ondertekend werd vanuit de Vlaamse overheid met het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, is een eerste stap in een duurzame samenwerking omtrent het thema 
vrijwilligerswerk. 

Om de intentie te versterken vragen we een Decretale verankering van het Vlaams Expertisecentrum 
Vrijwilligerswerk, waardoor de middelen die eraan toegekend worden een structureel karakter krijgen én 
voldoende zijn om de verschillende opdrachten degelijk uit te voeren. 

2.3. Structurele inbedding van het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk 

Het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk (HOV), opgezet in de schoot van de Vlaamse Administratie, met 
als doel het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid op te volgen en beleidsmatige opvolging van het 
thema vrijwilligerswerk over de  verschillende departementen te verzekeren, dient structureel ingebed te 
worden, met een duidelijke opdracht en mandaat. 
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Met betrekking tot de samenstelling van het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk dient er naar gestreefd 
te worden dat er vertegenwoordigers zijn van alle departementen van de Vlaamse Overheid, en uitgebreid 
met vertegenwoordiging vanuit de VVSG, om de afstemming tussen het Vlaamse en lokale niveau op het 
vlak van vrijwilligerswerk, te faciliteren. 

Er worden bruggen geslagen vanuit het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk naar (sub)sectoren in het 
werkveld zodat er permanent aandacht is voor de rijkdom, de eigenheid en diversiteit van het 
vrijwilligerswerk. 

2.4. Samenwerking Vlaamse en Federale overheid met betrekking tot opvolgen Vrijwilligerswet 

Het vrijwilligerswerk ontwikkelt zich voortdurend, onder andere op regelgevend vlak, op Federaal niveau, 
al dan niet na advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

De knelpuntennota die door het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk werd opgesteld in uitvoering van het 
Actieplan Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid, dient op geregelde tijdstippen geëvalueerd te worden, 
geactualiseerd, en voorgelegd te worden in het kader van het Interbestuurlijk Overleg tussen de Vlaamse 
en de Federale Overheid. De agenda en het verslag van dit Interbestuurlijk Overleg wordt openbaar 
gemaakt. 

Zo vragen we de Vlaamse Regering om opnieuw de afschaffing van de meldingsplicht bij de RVA te 
bepleiten, zodat één van de drempels naar het vrijwilligerswerk weggewerkt kan worden. 

3. Investeren in een vrijwilligersvriendelijk klimaat 

3.1. Zuiver houden van het vrijwilligerswerk 

Het vrijwilligerswerk wordt wel eens gezien als een vrijplaats, waarbinnen alles kan, zonder regels. Dat 
brengt het risico met zich van instrumentalisering en zelfs misbruik van vrijwilligers.  

Het is essentieel dat de overheid in kaart brengt waar de knelpunten zich situeren, om hier accuraat op te 
kunnen reageren. 

Gezien het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid resoluut kiest voor de bescherming van de 
vrijwilliger, pleiten we voor het oprichten van een objectief en onafhankelijk Meldpunt, waar zowel 
vrijwilligers als organisaties mogelijke problemen en/of knelpunten kunnen signaleren. 

3.2. Investeren in (interpretatief) onderzoek en monitoring 

De Koning Boudewijnstichting voert in 2019 een meting van het vrijwilligerswerk in België uit, wat vooral 
kwantitatieve data zal opleveren. We roepen de Vlaamse Regering op om in het verlengde van dit 
onderzoek, te investeren in interpretatief onderzoek en samenwerking met de academische wereld. 

We vragen ook dat in de VRIND tweejaarlijks kerncijfers over het vrijwilligerswerk in Vlaanderen worden 
opgenomen. 
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3.3. Competenties en talenten 

Vrijwilligerswerk is ontegensprekelijk een meerwaarde voor het versterken en het aanscherpen van 
competenties van vrijwilligers. 

Een bredere toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk realiseren, vraagt ook dat er meer nadruk gelegd 
wordt  op de talenten van individuen. We vragen daarom van de Vlaamse Regering om bijzondere aandacht 
te ontwikkelen voor het verband tussen vrijwilligerswerk en competentie-ontwikkeling, alsook in te zetten 
op de valorisatie van deze competenties in loopbaan-verbreding en/of ontwikkeling.  

Het is essentieel dat de Vlaamse overheid dit (h)erkent en het concept vrijwilligerswerk voor iedereen mee 
promoot door zelf initiatieven te ontwikkelen op dit vlak. 

3.4. Vorming en opleiding 

De nood aan vorming en opleiding in vrijwilligersland is immens, zowel vrijwilligers als organisaties 
hebben nood aan laagdrempelige vormingsinitiatieven en instrumenten om een kwalitatief degelijk 
vrijwilligersbeleid op te zetten; aan methodieken om de competentie-aanpak zoals beschreven onder punt 
3.3. in de praktijk te brengen. 

We vragen aan de Vlaamse Regering om hierin ook de nodige middelen te investeren voor de uitrol van het 
Vormingsplan Vrijwilligerswerk. Ondanks het bestaan van een breed aanbod, stellen we nog lacunes vast 
in het vormingsaanbod voor organisaties, lokale besturen en vrijwilligers met betrekking tot verschillende 
thematieken en het optimaliseren van een kwalitatief vrijwilligers(werk)beleid. 

3.5. Campagne Vlaanderen vrijwilligt 

Er zijn jaarlijks twee specifieke momenten waarop het vrijwilligerswerk in de kijker staat, namelijk tijdens 
de Week van de Vrijwilliger, en op de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Vanuit het Vlaams 
Expertisecentrum wordt hier vanzelfsprekend op ingezet. Toch vragen we de Vlaamse Regering om 
minstens eenmaal tijdens de legislatuur een ruime overheidscampagne op het getouw te zetten, met een 
brede reikwijdte en ook gericht naar doelgroepen die hun weg naar het vrijwilligerswerk moeilijker 
vinden. 
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