Aanbevelingen (tot en met 18 mei 2020) voor het vrijwilligerswerk in het kader van de
Exitstrategie
Wat kan en mag in het vrijwilligerswerk?
Er wordt heel wat gecommuniceerd over de corona-maatregelen en de gefaseerde
exitstrategie. Het is niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien en daarom
presenteert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een aantal aanbevelingen op basis
van de informatie waarover we vandaag (7 mei 2020) beschikken.
In onze aanbevelingen leggen we voorzichtigheid aan de dag. Het is beter nu rustig te
handelen, beter dan straks terug een piek van ziekte, opnames en overlijdens vast te
stellen.
1. Het is nog lang niet business as usual, dus START nog niet op, maar begin wel
rustig je voorbereidingen te treffen om straks, morgen, overmorgen terug op te
starten
2. In beperkte gevallen, kunnen vrijwilligers actief zijn voor de organisatie, dat is
echter enkel zo in wat men noemt ‘essentiële’ (sub) sectoren. En dan nog, ook hier
moeten strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden, op het gebied van
veiligheid, hygiëne, afstand, enzovoort.
3. Vermits de overheid limieten stelt op hoeveel mensen elkaar mogen
ontmoeten, houd je dat ook in het achterhoofd. Werk je met vrijwilligers, zorg er
dan voor dat het steeds dezelfde mensen zijn die samen (mits afstand) actief zijn.
Werk bijvoorbeeld in ploegen.
4. Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook een verantwoordelijkheid wat
betreft het indammen van de verspreiding van de ziekte: dat impliceert dat je ook
best in het oog houdt dat de vrijwilligers ook naar mensen waarvoor ze vrijwilligen
(boodschappen doen, voedselbedeling, activiteiten met mensen met een beperking,
….) afstand nemen.
5. Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen
wassen, beperkte contacten,….

6. Ga er vanuit dat je de meeste vrijwilligers nog gewoon in hun kot laat. Dat is
jammer maar beter bange piet dan dooie piet. Spijtig genoeg hebben al een aantal
verenigingen verliezen te verwerken gekregen. Gebruik desnoods deze boodschap
om je vrijwilligers te informeren: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/
uploads/2020/05/boodschapvwscorona.pdf
7. Telewerk is en blijft de norm, voor de vrijwilligers is dat niet anders.
8. Erg om te zeggen maar als je vrijwilligers inschakelt, vermijden ze best het
openbaar vervoer. Raken ze dan niet tot de organisatie, laat je hen beter niet
komen.
9. Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal
risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Schakel die nog niet in. Concreet betekent
het: opletten met mensen die een gezondheidsrisico hebben, die al wat op leeftijd
zijn, die misschien niet de mogelijkheden hebben zichzelf voldoende te beschermen.
Kortom: het beste is om alles gewoon op een laag pitje te houden en even af te
wachten.
Die tijd kan je besteden om de werking terug op te starten, de herintrede van de
vrijwilligers rustig voor te bereiden.
Meer info: https://www.info-coronavirus.be
Bekijk hier een overzicht van settings die als ‘essentieel’ worden beschouwd: https://
werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/handelszaken-private-en-publieke-bedrijven-endiensten-die-noodzakelijk-zijn
In een volgende memo helpen we je daarmee op weg.

