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40 JAAR PRIKK(EL)END! 

VRIJWILLIGERSWERK
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VOORWOORD
40 jaar bestaat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dit jaar, een verjaardag 
die mag en moet gevierd worden! Er werd aan mij, op vandaag voorzitter van het 
Steunpunt, gevraagd om daar een voorwoordje over te schrijven.

Vermits de geschiedenis van het Steunpunt uitgebreid aan bod komt in deze publi-
catie, zal ik mij beperken tot enkele licht filosofische beschouwingen.

40 jaar is immers een geweldig mooie leeftijd. De kinderziekten zijn voorbij, de 
puberkwalen achter de rug, de onstuimigheid van de jongvolwassenheid is over-
wonnen. En ja, ook het gesettelde van de volwassenheid kan overstegen worden. 
Het is het moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om met de ervaring van 
het voorbije volop in te zetten op de ontwikkeling van nog beter, nog sterker.

Dat is waar we met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor gaan. We kijken 
terug op al het goede dat in die voorbije 40 jaren gerealiseerd en ontwikkeld werd, 
we trekken lessen uit de zaken die iets minder goed waren en we gaan met enthou-
siasme vooruit voor een verbetering van het vrijwilligerslandschap in Vlaanderen.

Er zijn heel wat positieve punten om ons hiertoe te motiveren, de federale vrij-
willigerswet van 2005 die na 10 jaar grondig geëvalueerd werd en waar nu aan 
verbeterd kan en zal worden, de hoopgevende signalen vanuit Vlaanderen om te 
komen tot een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid, de cijfers die aangeven 
dat het vrijwilligerswerk nog steeds bloeit en dat de jongeren én de ouderen daarin 
een belangrijke rol spelen,…

Natuurlijk blijven er nog heel wat werkpunten, vrijwilligerswerk is immers 
aanwezig in onze hele samenleving, denk maar aan sport, cultuur, onderwijs, 
jeugd, welzijn, milieu, erfgoed,… en op vele niveaus, van plaatselijk over regionaal 
tot nationaal en zelfs internationaal.  Er zijn vragen naar ondersteuning op gebied 
van regelgeving, verzekering, communicatie, rekrutering, begeleiding, genoeg om 
te motiveren dat er nog steeds nood is aan een goed en degelijk werkend Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Om hier echt werk van te kunnen maken heeft dat 
Steunpunt natuurlijk ook middelen nodig. Want het wordt hoog tijd dat alle betrok-
kenen zich realiseren dat vrijwilligerswerk wel gratuit geleverd wordt, maar dat er 
heel wat omkadering en ondersteuning bij komt kijken. Hiervoor zijn natuurlijk wel 
middelen nodig.

Ik wens het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een heel gelukkige 40ste verjaar-
dag en stel voor dat we er in de volgende 10, 30, 50,… jaren voor gaan, voor dat 
‘Sterker vrijwilligen’!

Liliane Krokaert

LILIANE KROKAERT

Lid Algemene Vergadering 
steunpunt sinds 2008

Bestuurslid bij het steunpunt 
sinds 2011

Ondervoorzitter sinds 2012
Voorzitter sinds 2015

Ondervoorzitter van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers voor 
het Vlaams Welzijnsverbond

Afgevaardigde in het CEV 
voor het steunpunt

Coördinator bij Present 
Caritas vzw
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VROEGER WAS 
ALLES BETER!

Raf De Zutter was gedurende een lange periode voorzitter van eerst het Platform voor Voluntariaat en 
nadien het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hij is de bevoorrechte getuige van de vele watertjes die 
de organisatie sinds haar oprichting in 1977 heeft doorzwommen en hij bepaalde als voorzitter mee de 

koers van de organisatie. Hij blikt terug op zijn voorzittersrol.  

Of toch niet? Interview met oud-voorzitter Raf de 
Zutter • door Jan Verdee

Aan de wieg van het steunpunt
De aanloop naar het Platform voor Voluntariaat werd al 
in 1973 in gang gezet door Albert Coppé, op dat moment 
lid van de Europese commissie en oud-minister in de 
Belgische regering. Hij organiseerde in het Congrespaleis 
te Brussel een samenkomst voor vrijwilligersorganisaties. 
Daarmee wilde hij een boost geven aan het vrijwilligerswerk 
en stimuleerde hij de structurele samenwerking van de 
vrijwilligersverenigingen. 

Raf De Zutter: Ook ik had het genoegen 
om hier te kunnen aan deelnemen. Op dat 
moment was ik directeur van het Belgisch 
Werk tegen Kanker (nvdr. het latere ‘Kom 
op tegen Kanker’). Onze organisatie deed 
beroep op heel wat vrijwilligers. De samen-
komst was werkelijk een groot succes. De 
zaal was compleet vol. Het vrijwilligerswerk 
was tot dan toe niet voldoende georgani-
seerd. We voelden nood aan organisatie en 
ondersteuning, los van het zuilensysteem. 
Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van 
het Platform voor Voluntariaat op 13 juli 1977. 
Reeds in 1973 was door de Franstaligen la 
Plateforme pour le Volontariat opgericht.

Voorzitterschap  
Raf De Zutter: Het Platform heb ik niet mee opgestart. Als 
directeur van het Belgisch Werk tegen Kanker had ik wel van 
bij de start al contacten met de organisatie. Deze contacten 
werden al vlug intensiever. Ik werd  lid van de Raad van 
Bestuur en  benoemd als schatbewaarder. Liliane Bollaerts 
was toen voorzitter. Zij was  zeer geïnteresseerd in de socio-
logische aspecten van het vrijwilligerswerk en was sterk in 
de voorbereiding van het nationaal colloquium van 1984. In 
1985 werd ik door de raad van bestuur gekozen als voorzitter.

Intersectorale ondersteuning 
Bij aanvang was de organisatie meer gericht op de zorg- 
en welzijnssector met veel aandacht voor de geestelijke 
gezondheidszorg. Vanaf de jaren ’80 zien we een belangrijke 
verschuiving naar meer intersectorale ondersteuning. Vanaf 
1981 krijgt het Platform subsidies van de minister van cultuur. 

Raf De Zutter: We organiseerden in 1984 een nationaal 
colloquium in Antwerpen. Het werd een succes met 250 

aanwezigen uit alle sectoren. We 
mochten zelfs Koningin Fabiola 
hierop verwelkomen. Dit collo-
quium kwam er na scherpe kritiek 
op het vrijwilligerswerk. De werk-
loosheidscijfers vlogen toen de pan 
uit. We kregen vooral tegenwind 
van de vakbonden. Zij stonden erg 
argwanend tegenover ons. Die 
weerstand kon ik wel begrijpen. In 
bibliotheken werden bijvoorbeeld 
enkel nog vrijwilligers aange-
worven, omdat de overheid geen 
personeel meer aanwierf. 

Op het colloquium hebben 
we als antwoord hierop onze 
‘Basisverklaring voor vrijwilligers’ 

voorgesteld. De vrijwilliger is er niet om betaalde jobs af te 
nemen. Het vrijwilligerswerk heeft een apart statuut. Wij 
hebben onze eigen plaats. Deze kritiek op het  vrijwilligers-
werk is na verloop van tijd geluwd omdat er door dialoog 
wederzijds respect groeide.

In 1986 organiseerden we voor de eerste maal de Week van 
de Vrijwilliger. Dit initiatief is heel belangrijk in de waarde-
ring van vrijwilligers uit alle sectoren. 

E

“De vrijwilliger is 
er niet om betaalde 
jobs af te nemen. 

Het vrijwilligerswerk 
heeft een apart 

statuut.”
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We verspreidden affiches en folders onder organisaties. We 
konden hiervoor ook rekenen op politieke steun. De toenma-
lige minister van cultuur Poma ondersteunde ons initiatief 
ten volle, onder meer met een oproep voor steun via de 
televisie. Begin jaren ’90 zijn we overgeschakeld naar een 
nieuwe voogdijminister; deze van Gezin en Welzijnszorg.  We 
hoopten een hogere subsidiëring te ontvangen en hebben dit 
ook bekomen. De keuze was ook niet onlogisch omdat in de 
welzijnssector het grootste aantal vrijwilligers actief waren. 
Onze insteek bleef echter wel intersectoraal.    
            

Een welverdiende rust na pensioen?
Raf de Zutter ging in 1995 in pensioen. Het ideale moment om 
het rustiger aan te doen zou je denken. Dat is echter buiten 
de waard gerekend. 

Raf De Zutter: Heel onverwacht hebben we met het CEV, 
Centre Européen pour le Volontariat, waarvan ik sinds 1992 
afgevaardigd bestuurder was, een Europees project bin-
nengehaald om vrijwilligerswerk in de Oostblok-landen te 
promoten. Ik heb dit project op mij genomen. Dit engagement 
was echter onmogelijk te combineren met de rol van voorzit-
ter. Ludo Decorte nam de fakkel over.

De Hoge Raad voor de Vrijwilligers en de wet
Het Europees project waar Raf op werkte, liep ten einde in 
2002. In 2000 droeg Ludo Decorte het voorzitterschap terug 
over aan Raf. 

Raf De Zutter: Ik voelde me vereerd dat men mij heeft terug-
gevraagd op 72-jarige leeftijd. Dat was ook een erg belang-
rijke periode voor het Steunpunt en het vrijwilligerswerk. 
In 2004 werd de Hoge Raad voor de Vrijwilligers opgericht.  
Er waren 11 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen, ik werd 
verkozen als eerste voorzitter. De Hoge Raad heeft heel wat 
werk geleverd, zoals advies voor de opstelling van de vrijwil-
ligerswet in 2005. 

De wet was de kroon op het harde werk. De vrijwilliger kreeg 
duidelijk rechten. Dit was het kader dat het vrijwilligerswerk 
nodig had. Als er iets gebeurt, zijn vrijwilligers verzekerd. 
Het huidige statuut van de vrijwilliger is aanvaardbaar. 
Nadeel is wel dat vrijwilligers binnen feitelijke verenigingen 
amper bescherming kennen. De meeste mensen binnen een 
feitelijke vereniging kennen deze gevaren niet.

Vrijwilliger van het jaar
In 2007 werd de prijs van nationaal vrijwilliger van het jaar 
uitgereikt. Raf De Zutter mocht deze prijs als eerste en 
meteen ook als laatste in ontvangst nemen. Dit was een 
mooie erkenning voor het werk dat hij geleverd heeft. Raf 
heeft zich heel al die jaren heel sterk ingezet voor het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Raf De Zutter: Als je een bepaalde rol opneemt, moet je 
daar consequent invulling aan geven. Je moet je voldoende 
engageren. Je moet alles goed kunnen opvolgen en je goed 
informeren. Aan een voorzitter die zich niet inzet heeft een 
vereniging niet veel. 

De meerwaarde van het Steunpunt
We willen Raf van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet 
voor het steunpunt. Maar wat is voor hem nu de belangrijkste 
meerwaarde van onze organisatie? 

Raf De Zutter: Erg grote organisaties hebben niet onmiddel-
lijk een steunpunt nodig. We zetten in de eerste plaats in op 
ondersteuning en aansporing naar de andere, minder grote 
organisaties. Het is belangrijk om samenwerkingsverban-
den aan te gaan in het vrijwilligerswerk. Dankzij het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk staan organisaties er niet alleen 
voor. 

Het is een heel goede zaak dat het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk door de volksvertegenwoordigers aan-
vaard werd en wordt als gesprekspartner. Daarmee zit het 
steunpunt bij de bron op wetgevend vlak. Dit was vroeger zo 
en dit zal zo blijven.

Sterke madammen!
Raf De Zutter:  Geen enkele voorzitter noch raad van bestuur 
kan degelijk functioneren zonder  degelijk secretariaat. Of-
schoon de subsidies steeds beperkt bleven, heb ik altijd 
kunnen werken met sterke directeurs: in de vorige eeuw met 
Annie Vermote en sinds het Jaar 2001 met Eva Hambach, die 
ook voorzitter geweest is van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 
Sterke Madammen!

En was vroeger alles beter? 
Raf De Zutter: Neen, het was anders, eigentijds! •

RAF DE ZUTTER
Gewezen voorzitter van het 

steunpunt van 1985 tot 1995 
en 2000 tot 2007

Voormalig voorzitter van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers

Gewezen erevoorzitter van 
Het Punt Brussel

Medestichter en voormalig 
penningmeester van het CEV 

Gepensioneerd

Van een trefzekere prik van de cactus is nog 
nooit iemand dood gegaan. Ja, de prik kan 
pijnlijk zijn en je nog lang heugen, maar in 
feite is het totaal ongevaarlijk. Het steunpunt 
prikt af en toe. Niet te vaak, enkel als het er 
echt toe doet. Dan zijn we de cactus die prikken 
uitdeelt als een stekelvarken dat zijn naalden 
in het rond schiet. Niet voor de eigen eer en 
glorie, wel omdat we soms merken dat er 
een loopje wordt genomen met het vrijwilli-
gerswerk, organisaties of vrijwilligers. Omdat 
er zinloze regels in stand gehouden worden. 
Omdat de bescherming verbetering vraagt. 
Omdat het vrijwilligerswerk niet mag gede-
gradeerd mag worden tot een soort afvalbak, 
die problemen die elders niet opgelost kunnen 
worden, moet aanpakken. Zoals het spook van 
de instrumentalisering*.

Ach, meestal zitten we geduldig en traag te 
groeien in wat aarde -speciaal voor exotische 
plantensoorten- rustig en bedaard kennis te 
vergaren en te verspreiden over vrijwilligers-
werk. We absorberen vragen,  problemen en 
kwesties die het vrijwilligerswerk aanbelan-
gen, waar het zich ook afspeelt. De cactus is 
immers verdraagzaam en kan gedijen in een 
huiskamer, onder de blakende zon, naast 
een ruiker bloemen of een Vrouwentong. De 
cactus kenmerkt zich door absoluut geduld en 
verdraagt best dat veranderings- en politieke 
processen niet te snel gaan. De cactus heeft 
immers tijd.

Tot slot zijn we -niet verder vertellen- ‘vercac-
tust’ omdat het moet. Het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw heeft tot nog toe onvol-
doende middelen om uit het petieterige potje uit 
te breken, meer te doen, initiatieven in diverse 
sectoren te ondersteunen en op een duurzame 
manier te ontwikkelen, zodat ze goed zijn voor 
het hele veld. De cactus zou daarom meer 
dan dankbaar zijn mocht hij verpot worden in 
een grotere pot, die zijn wortels ademruimte, 
vrijheid en ontwikkelingskansen geven. Veel 
moet dat niet kosten. Ja, een grotere cactus zal, 
als hij prikt, dat mogelijk met iets meer venij-
nigheid doen. De keerzijde is dat hij prachtige 
bloemen zal opleveren, waar gewoon iedereen 
van mee kan genieten. Om daar op te wijzen 
staat dit hele jubileumnummer in het teken van 
de cactus.•

WAAROM 
HET 
VLAAMS 
STEUNPUNT 
EEN 
CACTUS IS

9

 *Lees ook het interview met Lesley Hustinx

EVA HAMBACH
Directeur van het steunpunt 
sinds 2001 

Gewezen voorzitter van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers 
en het CEV

Knack ‘Mens van het Jaar’ 
2010©
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GECOÖRDINEERD VLAAMS
VRIJWILLIGERSBELEID? 

EUH!
De Vlaamse Regering stelt in het Vlaams Regeerakkoord 2014 - 2019 dat ze werk zal maken van een 

Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid. Goed nieuws voor het steunpunt, omdat we daar al lang naar 
vragen. • door Eva Hambach & Lies Pelsmakers

Waarom? Omdat we versnippering en incoherentie zien op 
het terrein. Daardoor heeft niet elke vrijwilliger en organisa-
tie toegang tot goede informatie en is niet elke vrijwilliger in 
dezelfde mate beschermd. 

Het feit dat de vraag aangepakt wordt en de Vlaamse 
Regering tot meer coherentie en coördinatie wil komen, is 
een belangrijk signaal naar het werkveld. Het impliceert dat 
het vrijwilligerswerk omwille van z’n sociale meerwaarde 
wordt erkend en gekoesterd. 

De Vlaamse Regering zal zich inspannen om verbeteringen 
te brengen op het vlak van de ondersteuning van het vrij-
willigerswerk zoals vorming en informatie, op vlak van het 
wegwerken van onnodige regels die het vrijwilligerswerk 
moeilijk maken. Met andere woorden, er wordt ingezet om 
de bakens uit te zetten voor de ontwikkeling van een vrij-
willigersvriendelijk klimaat, dat mensen stimuleert om het 
vrjwilligerswerk op een ongedwongen manier te ontdekken 
en te blijven vrijwilligen. 

Het Vlaams actieplan zit al in de pijplijn en vanzelfsprekend 
werkt ook het steunpunt mee om het vrijwilligerswerk om 
een breed draagvlak voor het vrijwilligerswerk te verstevi-
gen, te consolideren en te werken aan een brede toegang 
ervan. Eind 2017 krijgt dit beleid zijn vorm en kunnen de 
acties uitgevoerd worden. 

Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief. Abonneer je gratis op 
www.vlaanderenvrijwilligt.be/nieuwsbrief •

ACTIEPLAN VLAAMS 
GECOÖRDINEERD 
VRIJWILLIGERSBELEIDVRIJWILLIGERSBELEIDVRIJWILLIGERSBELEID
Het werk van het HOV en elk VOV resulteert in een Het werk van het HOV en elk VOV resulteert in een Het werk van het HOV en elk VOV resulteert in een Het werk van het HOV en elk VOV resulteert in een 
actieplan. Basisingrediënten: een beter statuut, minder actieplan. Basisingrediënten: een beter statuut, minder actieplan. Basisingrediënten: een beter statuut, minder actieplan. Basisingrediënten: een beter statuut, minder 
papierwerk en minder regels op lokaal, Vlaams en papierwerk en minder regels op lokaal, Vlaams en papierwerk en minder regels op lokaal, Vlaams en papierwerk en minder regels op lokaal, Vlaams en 
federaal niveau. Het actieplan van Vlaams minister-pre-federaal niveau. Het actieplan van Vlaams minister-pre-federaal niveau. Het actieplan van Vlaams minister-pre-
sident Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd sident Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd sident Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd 
Sven Gatz (Open VLD) werd 8 juli 2016 goedgekeurd Sven Gatz (Open VLD) werd 8 juli 2016 goedgekeurd Sven Gatz (Open VLD) werd 8 juli 2016 goedgekeurd 
door de Vlaamse regering.

KNELPUNTENNOTA
Maandag 3 april 2017 keurde de Vlaamse regering 
vrijdag de knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. 
Eén van de acties is het opstarten van overleg met de 
federale regering om wetgeving aan te passen. Ook de 
meldingsplicht bij de RVA en de vereenvoudiging van de 
vzw-wetgeving komen in het vizier. 

REGEERAKKOORD VLAAMSE REGEERAKKOORD VLAAMSE REGEERAKKOORD VLAAMSE 
REGERING 2014-2019
‘De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmenta-‘De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmenta-‘De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmenta-
risch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. risch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. risch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. 
De toenemende bureaucratisering zet een rem op het De toenemende bureaucratisering zet een rem op het De toenemende bureaucratisering zet een rem op het 
vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een geco-vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een geco-vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een geco-
ordineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De versnippering 
van expertise en informatiekanalen pakken we aan.’ 

HORIZONTAAL OVERLEG HORIZONTAAL OVERLEG 
VRIJWILLIGERSBELEID (HOV)VRIJWILLIGERSBELEID (HOV)VRIJWILLIGERSBELEID (HOV)
In dit overleg komen ambtenaren uit de verschillende In dit overleg komen ambtenaren uit de verschillende In dit overleg komen ambtenaren uit de verschillende 
departementen en agentschappen van de Vlaamse 
administratie samen met het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, de Verenigde Verenigingen en soms 
bijkomende experts. Zij vertegenwoordigen de ver-
schillende beleidsdomeinen waarin vrijwilligerswerk 
belangrijk is. 

VERTICAAL OVERLEG 
VRIJWILLIGERSBELEID (VOV) 
Het VOV heeft als taak de specifieke beleidsinitiatieven 
van het eigen beleidsdomein te toetsen aan de visie en 
het actieplan. Het VOV kan ook voorstellen tot bijsturing het actieplan. Het VOV kan ook voorstellen tot bijsturing 
formuleren.

MEMORANDUM VAN HET VLAAMS 
STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK 
VZW 2014
We schrijven: ‘Vrijwilligerswerk gebeurt niet zomaar. 
Daarom is het essentieel om een stimulerend, vrij-
willigersvriendelijk klimaat te ontwikkelen waarin het 
engagement van de Vlamingen gestalte krijgt, met 
aandacht voor de nodige erkenning en waardering. In 
het volgende Regeerakkoord wordt de ontwikkeling van 
een Vlaams vrijwilligers(werk)beleid opgenomen.’

IN EEN NOTENDOP
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Gelukkige verjaardag!
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin: 

“In een warm Vlaanderen zorgen we ervoor dat kwetsbare 
mensen kunnen deelnemen aan het samen-leven. Ze 
horen er bij. Dat vraagt een engagement van heel de 
samenleving. De inzet van vele vrijwilligers is daarin ont-
zettend belangrijk. 

Ze verdienen dan ook waardering én ondersteuning: 
een goede vorming, afstemming met de betrokken 
organisaties en professionele medewerkers en goede 
afspraken zijn nodig. Daarin is het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk intussen reeds 40 jaar een belangrijke 
bondgenoot. Ik wens jullie dan ook van harte te feliciteren 
met 40 jaar ongebreidelde inzet!”

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 
Media, jeugd en Brussel:

“Duizenden vrijwilligers zijn elke 
dag druk in de weer om het maat-
schappelijk leven in Vlaanderen 
beter en mooier te maken. Het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk on-
dersteunt hen daarbij. Al 40 jaar 
lang.”

40 JAAR 
STERKER VRIJWILLIGEN
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt al 40 jaar het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? 
Sterker vrijwilligen! We ondersteunen organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar 
ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en vrijwilligers kunnen bij ons terecht. We ondersteunen het 
vrijwilligerswerk met:

• Advies & instrumenten (publicaties, helpdesk, modeldocumenten en tools, …)
• Informatie (website, nieuwsbrief, social media, telefonisch en per e-mail)
• Vorming & studiedagen (wetgeving, specifieke thema’s)
• Promotie & sensibilisering (campagnes met de week van de vrijwilliger, internationale dag vrijwilligerswerk, 

www.vrijwilligerswerk.be)
• Belangenbehartiging (bij de lokale besturen, Vlaamse, Belgische en Europese overheid)

12 13
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KEN IK U MISSCHIEN 
ERGENS VAN?

Als we in de archieven van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw duiken, stellen we vast dat 
bepaalde thema’s steevast terugkeren, met andere woorden op een politieke agenda meegesleept over 
regeerperioden en coalities heen. Het zijn rode draden in 40 jaar vrijwilligerswerk. Nagels waarop we 

blijven kloppen. Thema’s waar we blijven prikken. • door Eva Hambach

‘Ze kennen dat niet, vrijwilligerswerk.’ ‘Ze willen dat niet doen.’ 
‘Oei oei oei, al die cultuurverschillen!’ Er is heel wat gekleurd 
vrijwilligerswerk in Vlaanderen, tenminste voor wie het zien 
wil: binnen nieuwe initiatieven, buurtwerk, zogenaamde 
zelforganisaties, verbonden aan het gemeenschapswerk 
binnen de religieuze kring, enzovoort. 

Het klopt zeker dat er nog te weinig bruggen geslagen 
worden, waardoor heel wat van onze organisaties nog te 
wit blijven en er weinig diversiteit en samenwerking is. 
Daar moet aandacht voor zijn en moeten er nog concretere 
initiatieven voor ontwikkeld worden. Zodat de diversiteit en 
multiculturaliteit van de samenleving ook op te tekenen valt in 
het vrijwilligerswerk. 

Begin jaren ’80 roept het toen nog zogenaamde Platform voor het Voluntariaat al op om de meldingsplicht af te schaffen. 
Er wordt aan die vraag min of meer tegemoet gekomen met de Vrijwilligerswet van 2005,  die stelt dat vrijwilligers geen 
toelating meer moeten vragen voor vrijwilligerswerk. Ze moeten dit enkel melden. Nu ja, enkel melden is relatief, want de 
RVA krijgt de mogelijkheid om te weigeren. 

In de loop van de jaren zien we hoe de meldingsplicht in de feiten weer een toelating wordt. Hmm, daar is het steunpunt 
niet mee in de nopjes, net zoals tal van organisaties, die kreunen onder de administratieve overlast, en de werkloze en 
bruggepensioneerde vrijwilligers al evenmin. We blijven dus op dezelfde nagel kloppen: schaf die meldingsplicht af. Anders 
blijven we de volgende decennia gewoon doorzeuren.

MELDINGSPLICHT BIJ DE RVA

MENSEN VAN ANDERE HERKOMST IN HET VRIJWILLIGERSWERK

Het steunpunt is één van de medestichters van het Europees 
Centrum Vrijwilligerswerk (CEV), en we zijn al die jaren een 
actieve rol blijven spelen binnen het CEV. Omdat je gewoon 
veel leert uit buitenlandse voorbeelden, je deskundigheid 
kan uitwisselen, beter trends kan spotten en samen ageren 
om ook de Europese instellingen gevoelig te maken voor 
het vrijwilligerswerk. Wat we aardig klaarspeelden in 
het EYV2011, het Europees Jaar van de Vrijwilliger, waar 
concrete samenwerking, vooruitgang en het opzetten van 
een gemeenschappelijke politieke agenda (PAVE) lukten. 

Nu zijn er tal van projecten waar vrijwilligers uit verschillende 
uithoeken van de Europese Unie elkaar vinden, met elkaar 
discussiëren en samen de handen uit de mouwen steken om 
ook van de EU een warmere gemeenschap te maken.•

VRIJWILLIGERSWERK IN EUROPA

De Vrijwilligerswet is iets meer dan tien jaar oud. Tijd om te 
evalueren. De Hoge Raad voor Vrijwilligers maakte er met 
de inbreng van tal van organisaties werk van en bracht een 
analyse uit. De Minister van Sociale Zaken De Block heeft 
de suggesties met meer dan aandacht gelezen, vermits de 
herziening effectief de bekommernissen van het werkveld 
integreert. Aanpassing van de wet? Wellicht vanaf begin 
2018. We houden je uiteraard op de hoogte!

DE VRIJWILLIGERSWET

HET PLATFORM VOOR VOLUNTARIAAT 
WORDT GEBOREN
Begin jaren ’70 broeit er iets in 
Vrijwilligersland. Vrijwilligersorga-
nisaties onderzoeken de noodzaak 
van een platform voor voluntariaat 
in beide taalgemeenschappen. Dit 
leidt tot de oprichting van het Vlaams 
Platform voor Voluntariaat op 13 juli 
1977.  De Koning Boudewijnstichting 
ondersteunt de nieuwe vzw. De focus 
ligt op vrijwilligers, vrijwilligersorga-
nisaties, promotie en beleid. 

VRIJWILLIGERSBEURZEN
Het eerste werkjaar zet het platform sterk 
in op vrijwilligersbeurzen in verschillende 
steden. De bedoeling is vraag en aanbod 
dichter bij elkaar te brengen en vorming 
aan vrijwilligersorganisaties te geven. 

NOOD AAN EEN 
VRIJWILLIGERSVERZEKERING?
Het Platform heeft de vinger aan de pols 
en detecteert een nood bij organisaties 
voor een verzekering voor vrijwilligers. 
Het Platform onderzoekt daarom een 
groepsaankoop. 

SHOW ME THE MONEY
Het derde werkjaar verloopt niet van 
een leien dakje. Subsidies worden 
laattijdig betaald, de personeelsbezetting 
is erg beperkt. Dat jaar verschijnt er 
geen nieuwsbrief en zit het Platform in 
overlevingsmodus. 

MEMORANDUM AAN DE FORMATEUR
Vanaf juni 1981 vindt het Platform zijn 
tweede adem en krijgt het een subsidie 
van Culturele Zaken voor de Vlaamse 
Gemeenschap. De vrijwilligerskrant wordt 
opgestart en uitgegeven tot 2003. 

Het zijn verkiezingen en het Platform 
schrijft een memorandum aan de 
formateur, waarin het ondermeer vraagt 
om werklozen ook het recht op vrijwilli-
gerswerk te gunnen. Zij riskeerden hun 
uitkering te verliezen als ze vrijwilligers-
werk deden. 

OPSTART VAN HET 
DOCUMENTATIECENTRUM
In 1982 start het Platform met een eigen 
bibliotheek over vrijwilligerswerk. Deze 
werd natuurlijk beheerd… door een vrij-
williger, en nog steeds! De bibliografie kon 
je aankopen voor 175 BEF.  

In de loop van 2017 kan je de bib online 
raadplegen, dankzij het harde werk van 
vrijwilliger Chris Verstraete, die zoveel 
mogelijk  werken van een foto en een korte 
inhoud voorziet. 

1973 -1977 1978 1979 1980 1981 1982

40 JAAR IN VOGELVLUCHT          >>>
• door Lies Pelsmakers
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De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk leverden zeker 
nuttig werk, net omdat ze iets dichter bij de organisaties op 
het terrein stonden. Met de interne staatshervorming valt 
het doek over de werking van de Provinciale Steunpunten 
en stellen we vast dat steeds meer lokale besturen inzetten 
op een stimuleringsbeleid voor het lokaal vrijwilligerswerk.

Lokale besturen zijn heel goed geplaatst om een rol op te 
nemen in ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers doen meestal vrijwilligerswerk in hun buurt. 
Voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers zijn de lokale 
besturen vaak het eerste aanspreekpunt. OCMW’s en 
gemeentes werken zelf met vrijwilligers binnen de eigen 
diensten zoals minder mobielen centrales, bibliotheken, 
cultuurcentra,… Maar ze kunnen ook een rol opnemen 
om het lokale vrijwilligerswerk op het grondgebied van de 
gemeente te ondersteunen. Lokale besturen kunnen een 
beleid uitbouwen dat het vrijwilligerswerk in de gemeente 
ondersteunt, waardeert en promoot. 

LOKAAL VRIJWILLIGEN? 
NIKS NIEUWS ONDER DE 

ZON!

MEER DAN 30 JAAR WEEK 
VAN DE VRIJWILLIGER

De ondersteuning van het vrijwilligerswerk decentraliseren, was het motto begin jaren negentig, en het 
steunpunt zocht de mosterd in Nederland. Van kladnota’s tot een waar concept: samen met de Vlaamse 
Vereniging van de Provincies en de Koning Bouwdewijnstichting concretiseerden de provinciale steun-

punten vrijwilligerswerk zich stilaan maar zeker. • door Eva Hambach & Jan verdee

OCMW EN VRIJWILLIGERSWERK
De OCMW’s hadden net een ruimere 
opdracht gekregen, en het Platform 
organiseerde meteen een panelge-
sprek. OCMW’s hadden en hebben 
immers nog steeds een belangrijke 
rol in het vrijwilligerswerk. 

BASISVERKLARING VOOR 
VRIJWILLIGERS
Koningin Fabiola is aanwezig op het 
congres en het Platform stelt de 
‘Basisverklaring voor vrijwilligers’ voor. 
Wie die verklaring vandaag naast de vrij-
willigerswet legt, ervaart een lichte déjà vu. 

EERSTE INTERNATIONALE DAG VAN 
HET VRIJWILLIGERSWERK
Hoewel het Platform in eerste instantie niet 
veel gerucht maakte over de Internationale 
Dag van het Vrijwilligerswerk, vinden 
we deze toch het vermelden waard. 
Met resolutie A/RES/40/212 zetten de 
Verenigde Naties dat jaar het vrijwilligers-
werk op wereldwijd de kaart. 

1983 1984 1985

EERSTE WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Ook in 1986 bestonden er al weken voor dit 
en dat. Toch begon het Platform met een 
Week van het Voluntariaat, meer bepaald 
om ‘het vrijwilligerswerk te promoten 
en een gunstiger klimaat te creëren voor 
de vrijwilliger in onze maatschappij’. De 
eerste slogan luidde: ‘vrijwilligerswerk, er 
is veel om te doen’. 

VRIJWILLIGERSWERK IN EUROPA
In mei 1987 krijgt het vrijwilligerswerk ook 
in Europa een plaatsje. Het Platform neemt 
deel aan een seminarie van twee Europese 
organisaties: A.V.E.  en VOLONTEUROPE. 
Europees onderzoek naar vrijwilligers-
werk was toen al een thema. 

WIM DE CRAENE ZINGT VRIJWILLIG
Het Platform zet mee zijn schouders 
onder de actie van Tele-Onthaal. Wim De 
Craene belde met die dienst nadat één 
van zijn muzikanten verongelukte. Hij 
schreef daarna een nummer voor de elpee 
‘Helemaal Vrijwillig’, die verkocht werd 
voor 295 BEF en waarvan de opbrengst 
naar Tele-Onthaal ging. 

1986 1987 1988

De lokale besturen zitten dan ook met heel wat vragen hoe 
zo’n stimuleringsbeleid op te zetten. We willen  gemeentes 
en OCMW’s hier optimaal ondersteunen. Daarom startte het 
steunpunt in november 2015 het project Lokaal Vrijwilligen 
op, in samenwerking met Cera en VVSG. 

Via dit project en www.lokaalvrijwilligen.be, de bijhorende 
website, reiken we tips en tools aan en faciliteren we uitwis-
seling van inspirerende praktijken met als doel de kwaliteit 
van de lokale ondersteuning te verhogen. Dit jaar kan je je nog 
verwachten aan een publicatie voor het intern vrijwilligers-
management op maat van lokale besturen: ‘Vrijwilligerswerk 
op de Rails’. Het digitaal platform wordt verder aangevuld 
met infographics en de intervisies lopen verder. Eind 2017 
loopt het project ten einde, maar we werken nu al aan een 
verduurzaming van het project. 

Meer info? Contacteer projectmedewerker Jan Verdee via 
jan@vsvw.be •

In 1986 organiseerde het Vlaams Platform 
voor Voluntariaat al de eerste week van de 
vrijwilliger. 

De bedoeling was om het vrijwilligers-
werk te promoten. En dat is meer dan 30 
jaar later nog altijd zo. We zorgen voor 
materiaal om je vrijwilligers te bedanken, 
zetten de grote zoeklichten op het vrijwilli-
gerswerk met promotiemateriaal en pers-
aandacht, verzamelen inspirerende acties 
en delen ze, onder meer in onze Toolbox 
Vrijwilligers Bedanken. 

En elk jaar is er natuurlijk de studiedag, 
waarbij we inzetten op één thema en 
daarbij interessante sprekers uitnodigen. 

Bedank jij je vrijwilligers ook? Surf dan 
naar www.vrijwilligersweek.be •

30 JAAR
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

30 JAAR
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
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IEDEREEN 
VRIJWILLIGT!

Als steunpunt zetten we vanouds - samen met anderen - in op de toegankelijkheid van het vrijwilli-
gerswerk. Want vrijwilligerswerk heeft een grote meerwaarde voor samenleving én mens. Jongeren, 
ouderen, kwetsbare vrijwilligers en mensen met een beperking: ook zij kunnen met vrijwilligerswerk 

aan hun trekken komen. We vroegen aan organisaties die met deze doelgroepen werken hun blik op de 
zaak. • door Eva Hambach & Lies Pelsmakers

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT KWETSBARE MENSEN ÉN 
ORGANISATIES

Vrijwilligerswerk betekent voor mensen in armoede, die 
vaker in uitsluiting leven, een kleiner netwerk hebben, 
gekwetst zijn, minder zelfvertrouwen hebben, … soms nog 
net iets meer dan voor de doorsnee vrijwilliger. Het leren 
kennen van nieuwe organisaties, het opbouwen van sociale 
contacten, het vergroten van je netwerk, het aanleren van 
nieuwe vaardigheden, het gevoel ergens bij te horen, het 
krijgen van erkenning en waardering, … zijn maar enkele 
voorbeelden hiervan. Het gevoel zélf iets te kunnen bijdragen 
in plaats van altijd de vragende partij te zijn, is van essentieel 
belang.
 
Niet te vergeten: ook voor de gastorganisatie kan het een 
meerwaarde zijn om mensen in armoede op te nemen in hun 
vrijwilligersbestand. Zo zien we dat diversiteit van de vrijwil-
ligersequippe ook vaak zorgt voor diversiteit in het ledenbe-
stand. Daarnaast kunnen mensen in armoede een brug- of 
voorbeeldfunctie vervullen en ook de vanzelfsprekendheden 
worden plots in vraag gesteld. Dit alles komt de organisaties 
waarin mensen in armoede actief zijn alleen maar ten goede.

Netwerk Tegen Armoede • Nicolas Van Praet

DE KRACHT VAN OUDEREN VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK

Het inschakelen van ouderen in het vrijwilligerswerk is maat-
schappelijk van belang. Ouderen beschikken immers over 
professionele kennis, ervaring en vaardigheden die ook na 
hun pensionering een meerwaarde vormen voor de samen-
leving en voor de organisaties waarvoor ze zich inzetten. 
Daarnaast zijn ouderen vaak beschikbaar op momenten 
waarop beroepsactieve vrijwilligers dat niet zijn. 

Op dit moment is 1 op 4 vrijwilligers in Vlaanderen 
ouder dan 60 jaar. Zo’n 15,7% van de ouderen is 
gemiddeld vier uur per week actief als vrijwilliger. 
Ook in de engagementen die ze kiezen voor hun vrij-
willigerswerk maken ouderen het verschil. Zo nemen 
ouderen vaker dan andere leeftijdsgroepen bestuurs- 
en leidinggevende functies en intellectuele, weten-
schappelijke of artistieke taken op als vrijwilliger.

De Vlaamse Ouderenraad is er dus van overtuigd dat 
ouderen een belangrijke rol spelen binnen het Vlaamse 
vrijwilligerswerk. Een rol die bovendien nog sterk kan 
toenemen gezien de vergrijzing. Daarom is een stimule-
rend beleid dat - over sectoren heen - aanzet tot vrijwilli-
gerswerk, drempels wegneemt, informeert, beschermt en 
ondersteunt des te belangrijker.

Vlaamse Ouderenraad • Veerle Quirynen

“Ook in de engagementen die ze kiezen voor hun vrijwilligerswerk 
maken ouderen het verschil. Zo nemen ouderen vaker dan andere 

leeftijdsgroepen bestuurs- en leidinggevende functies 
en intellectuele, wetenschappelijke of 
artistieke taken op als vrijwilliger.”

“Het gevoel zélf iets te 
kunnen bijdragen in plaats 

van altijd de vragende partij 
te zijn, is van essentieel 
belang voor mensen in 

armoede.”
 

JEUGD VOOR EUROPA: JINT VZW
JINT werd in 1989 opgericht door 
de Vlaamse regering. Het eerste 
actieterrein was Jeugd voor Europa, 
een uitwisselingsprogramma van 
de Europese Gemeenschap voor 
jongeren. Ook het Platform was 
hierover erg opgetogen en maakte 
de nodige reclame - of moeten we 
schrijven: reklame?

50-PLUSSERS EN VRIJWILLIGERSWERK
Bij aanvang van een nieuw decennium zet 
het Platform alles in op een stevig eerste 
dossier over ouderen in het vrijwilligers-
werk. Dit thema komt, net als vrijwilligers-
werk door jongeren, steevast terug in de 
archieven. 

VRIJWILLIGERSWERK, RECRUTERING 
EN SELECTIE
Ook begin jaren ’90 is vrijwilligers aantrek-
ken al een topic. Het platform zet in op een 
cursus en vorming rond dit thema. “Een 
advertentie voor vrijwilligers moet vooral 
aangeven wat de organisatie biedt en veel 
minder wat er gevraagd wordt”.  Ze wisten 
het toen al!

1989 1990 1991

WERKLOZE VRIJWILLIGERS OP DE 
KORREL GENOMEN
In een open brief aan toenmalig minister 
van Arbeid Miet Smet, vraagt het Platform 
om een maatregel in te trekken. Door 
die maatregel zouden organisaties die 
werkloze vrijwilligers met vrijstelling van 
stempelcontrole hebben, een taks moeten 
betalen. Het Platform hekelde de drempel 
die zo opgeworpen zou worden. Gelukkig 
is dat nooit gebeurd… 

EERSTE CEV-CONGRES IN MOSKOU
Het Europees Vrijwilligerswerk krijgt in 
1992 een nieuwe beschermengel: het CEV 
of voluit European Volunteer Centre. Het 
Platform staat mee aan de wieg van het 
CEV en is meteen sterk vertegenwoordigd, 
met voorzitter Raf De Zutter als penning-
meester in het CEV. 

HET DECREET ALGEMEEN 
WELZIJNSWERK
De Vlaamse Regering keurt de uitvoe-
ringsbesluiten van het decreet betreffende 
het georganiseerd vrijwilligerswerk goed.  
In België is dit de eerste stap naar het 
‘statuut van de vrijwilliger’ en dat laat het 
Platform uiteraard niet onberoerd. Het 
recht op verzekering, inspraak en vorming 
staat voor het eerst omschreven. 

1992 1993 1994
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DE NIEUWE VRIJWILLIGER STAAT OP
Terwijl het statuut van de de vrijwilliger 
onderzoeksvoer is voor juristen, staat 
stilaan ook het begrip ‘de nieuwe 
vrijwilliger’ op. Lesley Hustinx publiceert 
hierover een verhandeling, die de 
uitdaging van kortlopende en langdurende 
engagementen onder de loep neemt, 
maar ook de pejoratieve bijklank van die 
tendens. 

STANDPUNT OVER 
ONKOSTENVERGOEDINGEN
Ondanks het plots overlijden van Andre 
Vermeulen, sinds jaar en dag coördinator 
van het Platform, staat het Platform in 1999 
toch op zijn strepen. Er was sprake van het 
fiscaal vrijstellen van de kostenvergoedin-
gen, en het Platform ijverde sterk voor een 
eenduidige regelgeving. Er werd ook sterk 
uitgekeken naar de nieuwe regeerakkoor-
den, want het federale statuut voor de vrij-
williger was nog steeds niet gerealiseerd. 
Het steunpunt zwaaide dan ook opnieuw 
met een memorandum.

NUT VAN HET STEUNPUNT BEVRAAGD
De Koning Boudewijnstichting detecteert 
signalen over de wens van vrijwilli-
gersorganisaties om ondersteuning en 
overkoepelend overleg. Daarom orga-
niseert de stichting in 2000 een verken-
nend onderzoek naar de wenselijkheid, 
opdracht en het draagvlak van het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Voornaamste 
conclusie: meer ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk is wenselijk en die zal op 
een eigenzinnige manier geboden moeten 
worden. 

VRIJWILLIGERSWERK IN DE 
REGERINGSVERKLARINGEN
Het Platform stelt bij de verkiezingen 
een memorandum over vrijwilligers-
werk op, en dat werpt vruchten af. 
In het federaal regeerakkoord van 
1995 werd een intentieverklaring op-
genomen, waarbij de regering stelt 
een statuut voor vrijwilligers uit te 
werken. Uiteindelijk werd het wachten 
tot 2005. 

EERSTE ONDERZOEK NAAR VRIJWILLI-
GERSWERK IN VLAANDEREN
De Koning Boudewijnstichting maakt werk 
van een sectoroverschrijdend onderzoek 
over vrijwilligerswerk in Vlaanderen: een 
primeur. De studie “Vrijwilligerswerk 
vandaag: een eerste verkenning” brengt 
een totaalbeeld van het vrijwilligerswerk. 
12,9% van de Vlamingen vrijwilligt regel-
matig, met een gemiddelde tijdsbesteding 
van 6 uur per week.

OPRICHTING PROVINCIALE 
STEUNPUNTEN VRIJWILLIGERSWERK
In 1997 worden de  Provinciale Steunpunten 
voor het Vrijwilligerswerk opgericht. Vier 
van de vijf Vlaamse provincies stellen zich 
principieel akkoord om hierop in te zetten. 
Limburg gaf de principiële aftrap al een 
jaar eerder. De Koning Boudewijnstichting 
leidt alles mee in goede banen.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

VRIJWILLIGERSBELEID OP MAAT VAN PERSONEN MET EEN 
BEPERKING

Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) is een vereni-
ging voor èn door personen met een handicap en komt op 
voor inclusie. Dat betekent dat personen met een handicap 
een volwaardige plaats opnemen in onze samenleving. Dat 
zie je ook in het vrijwilligersbeleid van KVG. Ze proberen 
personen met een handicap zoveel mogelijk te betrekken bij 
de werking van de vereniging. Bij de afdelingen en clubs en 
op de regionale secretariaten zijn er veel vrijwilligers met een 
handicap actief, maar ook veel ouders van kinderen met een 
handicap. Wat KVG doet om deze vrijwilligers te betrekken 
hangt af van welke taak die de vrijwilliger opneemt.
 
Bij KVG kan je terecht voor verschillende soorten vrijwilli-
gerswerk: begeleiders tijdens activiteiten, bestuursleden, 
secretariaatsvrijwilligers, ervaringsdeskundigen … “In de 
groep van de bestuursleden bereiken we vooral veel vrij-
willigers met een fysieke handicap. Onze vergaderingen 
gaan dus steeds door op een goed (rolstoel)toegankelijke 
locatie. We letten op drempels, een toegankelijke toilet voor 
personen met een handicap, brede deuren waar een rolstoel 
door kan …” 

Mobiliteit is een grote drempel voor personen met een 
handicap. Openbaar vervoer is vaak geen optie, want vaak 
hopeloos ontoegankelijk. Dus betaalt KVG vaak het vervoer 
voor vrijwilligers met een handicap terug, als die aangepast 
vervoer gebruiken om zich te verplaatsen. 

ZELF AAN  DE SLAG MET DOELGROEPEN? 
Op www.vlaanderenvrijwilligt.be vind je allerhande tips, 
tools en links om aan de slag te gaan met kwetsbare 
mensen, ouderen, werknemers en vluchtelingen in 
het vrijwilligerwerk. In 2017 vat het steunpunt ook 
een project aan over vluchtelingen in het vrijwilligers-
werk, met steun van Fedasil. Samen verlagen we de 
drempels in het vrijwilligerswerk.

“We zetten ook technologie in. Als mensen zich toch moeilijk 
kunnen verplaatsen, dan kunnen vrijwilligers de vergade-
ringen ook via de webcam meevolgen. Ook stemcomputers 
kunnen drempels wegwerken voor mensen die door hun 
handicap moeilijk kunnen communiceren. Iedereen moet 
kunnen participeren, dat is ons uitgangspunt.”
 
Personen met een verstandelijke handicap doen ook vrij-
willigerswerk bij KVG. Vaak helpen ze met begeleiding van 
activiteiten, het duwen van rolstoelen, de voorbereiding van 
activiteiten of doen ze administratieve taken als secretari-
aatsvrijwilliger. Deze vrijwilligers hebben meer begeleiding 
en een duwtje in de rug nodig. We voorzien duidelijke en wel-
omlijnde opdracht: postzegels plakken, enveloppen vullen, 
klasseren van documenten, inputten van gegevens,… 

Dankzij de secretariaatsvrijwilligers verzetten KVG mede-
werkers veel werk en kunnen ze zich focussen op andere 
taken. Bovendien is het leuk om samen te werken met secre-
tariaatsvrijwilligers. Zo’n secretariaatsvrijwilliger zorgt voor 
leven in de brouwerij! KVG Antwerpen Mechelen werkt al 
jaren samen met het Werkbureau, zij begeleiden vrijwilligers 
met een handicap op de werkvloer.

KVG Antwerpen Mechelen • Maarten Loncin

“We zetten ook technologie in. Als mensen zich toch moeilijk 
kunnen verplaatsen, dan kunnen vrijwilligers de vergaderingen 

ook via de webcam meevolgen.”
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40 JAAR OP ZOEK 
NAAR

VRIJWILLIGERS

Van oudsher zoeken organisaties nieuwe vrijwilligers. We schrijven 1978: het piepjonge Platform voor 
Voluntariaat organiseert voor het eerst vrijwilligersbeurzen in Vlaanderen. De allereerste vrijwilligers-
vacatures verschijnen in het tijdschrift van het platform. Nog in die vroege jaren is er elk jaar de gids 
‘Vakantiebeurs’, met vrijwilligersvacatures voor jongeren die iets willen doen met hun zomervakantie. 

1 juli 1988 is er een revolutionaire doorbraak: de vrijwilligersvacatures verschijnen op Teletekst. Voor 
wie het nooit zag: teletekst stuurde tekst in digitale vorm mee met het tv-signaal. Met de afstandsbedie-
ning bladerde je door die teksten. Een vacature kreeg 16 lijnen en kon alleen via het Platform geplaatst 
worden.

De vakantiekrant groeide en bevatte intussen honderden vacatures, teveel om goed te beheren. In 1995 
zag de eerste databank het daglicht: met ‘Elvvis’, het ‘Elektronisch Vrijwilligers Vacature Informatie 
Systeem’, werden alle vacatures verzameld en in de krant afgedrukt. Toenmalig directeur André 
Vermeulen wilde geen zoekertjes op het internet, omdat het Platform veel belang hechtte aan persoon-
lijke begeleiding. Vanaf 1999 werkten de vers opgerichte provinciale steunpunten vrijwilligerswerk mee 
aan de Elviss databank. Het tij keerde echter snel: in 2001 ging er dan toch een website met vrijwilli-
gersvacatures de ether in, met steun van de Koning Boudewijnstichting: www.vrijwilligerswerk.be was 
geboren. De verschillende steunpunten beheerden de website samen. regelmatig werden verbeteringen 
aangebracht. In 2016 was het tijd voor een volledige vernieuwing en het beheer ligt sindsdien centraal 
bij het steunpunt. Met maandelijks 30.000 bezoekers, 2300 organisaties en meer dan 3500 vacatures 
bewijst de website elke dag zijn nut. 

Maar uiteraard is www.vrijwilligerswerk.be maar één tool bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. 
Hedendaags werven doe je met een wervingsplan: structureel, proactief en met moderne kanalen 
zoals websites en sociale media. Je kan hierover workshops volgen bij het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, schrijftips downloaden en erover lezen in de publicatie ‘Vrijwilligers op de Rails’ 
(2017). 

Sinds dit jaar wordt de databank gedeeld met andere websites: met tools.vrijwilligerswerk.be 
vertonen we de vacatures ook op andere websites, voornamelijk van lokale besturen. Reeds 20 steden, 
gemeenten en OCMW’s maken er al gebruik van, verschillende organisaties en lokale besturen zitten 
in de pijplijn. Het verhaal van www.vrijwilligerswerk.be staat dus allesbehalve stil. Wie weet wat de 
toekomst brengt? 

Van Teletekst naar www.vrijwilligerswerk.be 
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INTERNATIONAAL JAAR VAN DE 
VRIJWILLIGERS
Koffi Anan, Secretaris generaal van de 
Verenigde Naties, luidt eind 2000 het 
Internationaal feestjaar van de vrijwil-
liger in. De bedoeling is het vrijwilli-
gerswerk wereldwijd te erkennen, te 
faciliteren en te promoten. De Vlaamse 
Regering onderschrijft die doelstel-
lingen en men belooft de forfaitaire 
vergoeding beter te regelen. Dat jaar 
in oktober volgt de lancering van
www.vrijwilligerswerk.be. 

HET PLATFORM WORDT EEN 
STEUNPUNT
Al sinds 1995 hanteerde het Platform voor 
Voluntariaat twee namen: als roepnaam 
gebruikt het al een tijdje ‘Steunpunt voor 
vrijwilligerswerk in Vlaanderen’ zette. In 
2002 wordt de naamswijziging ‘Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk’ gepubliceerd 
in het Belisch Staatsblad. Het steunpunt 
is inmiddels veel meer dan een forum 
geworden; het ondersteunt ook effectief 
het vrijwilligerswerk. 

INSTALLATIE VAN DE HOGE RAAD VOOR 
VRIJWILLIGERS
Het jaar nadat het steunpunt 25 kaarsjes 
uitblaast onder het motto: ‘waar een wil 
is, is een weg’, krijgt het vrijwilligerswerk 
in ons land een boost met de oprichting 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 
Deze Raad gaat echt van start in 2003 
en zorgt dat vertegenwoordigers van 
het vrijwilligerswerk een stem krijgen 
bij het beleid. Het Provinciaal Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Limburg start met de 
eerste Vrijwilligersacademie. 

WWW.VRIJWILLIGERSWEB.BE
In 2004 jaar duikt ook het steunpunt in 
het wereldwijde web: de eerste website 
is een feit op www.vrijwilligersweb.
be. Die webstek zal in 2015 overgaan in 
www.vlaanderenvrijwilligt.be. Nog in 
cyberspace kan je dat jaar als gemeente 
een hyperlink krijgen waar alle vacatures 
van de gemeente zelf te raadplegen zijn. 
Een beetje de prehistorische voorloper van 
tools.vrijwilligerswerk.be, gelanceerd in 
2016. 

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK
Na jaren van hopen, lobbyen en 
memoranda, klapt het steunpunt in de 
handen. Op 29 augustus 2005 wordt de wet 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers bracht 
het nodige advies uit en mag advies geven 
bij wijzigingen. Voor het steunpunt kan 
het informeren en adviseren over de wet  
beginnen.

VERZEKERINGEN HOOG OP DE AGENDA
De uitvoeringsbesluiten bij de vrijwilli-
gerswet laten op zich wachten, maar er 
is werk genoeg. De wet legt organisa-
ties een verzekeringsplicht op, en een 
onderzoek naar verzekeringen lijkt nodig. 
Het steunpunt krijgt als opdracht om dit 
onderzoek te voeren en brengt daarover 
verslag uit. Een modelinhoud voor een 
polis Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid 
is het gevolg, en de optie van een collec-
tieve verzekering wordt onderzocht. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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DE TIRANNIE 
VAN DE NIEUWE 
VRIJWILLIGER

Prof. dr. Lesley Hustinx is hoofddocent aan de Universiteit van Gent, Departement Sociologie. Haar 
onderzoek focust op de gevolgen van maatschappelijke transformaties voor burgerschap en vrijwil-

lige solidariteit. Ze legde met haar doctoraat uit 2003 het fundament onder de theorievorming over de 
opkomende nieuwe stijlen van vrijwilligerswerk. Haar bevindingen van toen blijven nog steeds zeer 

relevant. 

Hoe oud is de ‘nieuwe’ vrijwilliger en is die term nog 
relevant vandaag?

Waar komt het idee van de klassieke en nieuwe 
vrijwilliger vandaan?
Lesley Hustinx:  De klassieke of collectieve vrijwilliger 
verbond zich sterker met collectieve identiteiten, zoals 
sociale klasse, gender, religie of ideologie. Ze vielen samen 
met collectieve levenslopen. Mensen volgden een gestan-
daardiseerd levenstraject. 

Deze collectieve identiteiten zien we 
afbrokkelen als gevolg van maatschap-
pelijke processen die zich doorzetten 
zoals de toenemende individualisering. 

Het idee van de nieuwe vrijwilliger 
begon in de loop van de jaren ‘90 ingang 
te vinden. Er werd echter een wat ste-
reotiep beeld gecreëerd, als zou die 
nieuwe vrijwilliger volledige keuzevrij-
heid willen, alleen maar op zoek zijn 
naar kortstondig vrijwilligerswerk en 
enkel bezig met de eigen persoonlijke 
interesses; waarbij de noden van de 
organisatie ondergeschikt geraakten. Ik 
sprak in dat kader van de tirannie van de 
nieuwe vrijwilliger.

Je stelde vast dat de opdeling klassieke en nieuwe 
vrijwilligers een te sterke tegenstelling inhoudt? 
Lesley Hustinx: Deze opdeling gaat te sterk uit van een breuk. 
Terwijl er evenzeer sprake is van continuïteit. We mogen niet 
uitgaan van een tweedeling maar wel van een diversifiëring 
van stijlen in het vrijwilligerswerk. Daarvoor heb ik uitge-

breid empirisch onderzoek gedaan bij 
het Rode Kruis van Vlaanderen.

Mensen kunnen nog steeds kiezen 
voor een collectieve vrijwilligersstijl. 
We hebben nu gewoon een veel grotere 
keuze tussen alternatieven van stijlen. 
En ook onze motieven om te vrijwilligen 
verbreden. Mensen willen er ook zelf 
iets aan hebben. 

Met de grotere keuzevrijheid neemt 
echter ook de onzekerheid toe. We zijn 
vrij om te kiezen maar we zijn ook ver-
antwoordelijk voor onze keuzes.

E

“We hebben nu 
gewoon een veel 

grotere keuze tussen 
alternatieven van 

stijlen.”
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Welke motieven spelen er  dan vandaag in het 
maken van de keuze om te vrijwilligen? 
Lesley Hustinx: Het onbaatzuchtige is minder sterk 
aanwezig. Mensen zijn veel meer op zoek naar persoonlijke 
zingeving. In mijn onderzoek naar jongeren merken we dat 
vrijwilligerswerk voor hen een testterrein is. Ze werken er 
aan hun cv. Ze proeven van vrijwilligerswerk om te weten of 
een opleiding hen al dan niet ligt. Het helpt hen in het maken 
van persoonlijke levenskeuzes.

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden om onze 
basispsychologische behoeftes te vervullen of omdat het bij-
voorbeeld goed staat op het cv. We zien een variatie in meer 
instrumentele en sociale motieven. Leeftijd speelt daar ook 
een rol in. Naarmate men ouder wordt, wordt vrijwilligers-
werk meer zingedreven. Als men op pensioen gaat, wil men 
graag iets zinvol doen.

Er speelt ook een belangrijke culturele 
dimensie van veranderingen. De 
levensloop van mensen wordt onzeker-
der op vlak van arbeid en gezin. Naast 
het kerngezin bestaan er vandaag ver-
schillende gezinsvormen die kunnen 
evolueren. Dit heeft ook een impact op 
het vrijwilligerswerk. 

De mate van beschikbaarheid voor vrij-
willigerswerk evolueert. Het is niet meer 
het levenslange engagement waar naar 
we op zoek is. We kunnen ons ook nog 
moeilijk op vaste momenten vrijmaken. 
De keuze gaat eerder uit naar een 
kortetermijnengagement. Vrijwilligers 
vragen ook meer efficiëntie in het 
uitvoeren van activiteiten.

Hoe kunnen organisaties best 
inspelen op deze veranderende 
motieven en vrijwilligersstijlen?
Lesley Hustinx: Organisaties dienen 
hun vrijwilligersmanagement meer 
te diversifiëren. Er bestaat geen stan-
daardantwoord dat geldt voor alle vrijwilligers. Organisaties 
creëren best een breed palet van profielen.

Hoe is onze kijk vanuit de samenleving op vrijwilli-
gerswerk geëvolueerd?
Lesley Hustinx:  Niet enkel de verwachtingen van vrijwilligers 
zijn veranderd maar ook die van organisaties en het beleid. 
We zien een professionaliseringstrend binnen organisaties 
en ook de wetgeving is geëvolueerd. Ik maak in meer recent 
gepubliceerd werk een onderscheid tussen primaire en 
secundaire veranderingen in het vrijwilligerswerk. 

Primaire veranderingen vinden intern binnen organisaties 
plaats. Organisaties zijn veel explicieter bezig met vrijwil-
ligerswerk. We zien een sterke professionalisering binnen 
organisaties in het managen van vrijwilligers. Waar vroeger 
gegoede burgers zich uit liefdadigheid inzetten voor armen, 

worden vrijwilligers nu ingezet binnen de professionele 
hulpverlening. Vrijwilligers worden gezien als professio-
nelen die met kennis van zaken handelen terwijl men hen 
vroeger als amateurs beschouwde. De vrijwilliger wil ook 
competent zijn. 

Deze professionalisering brengt met zich mee dat de orga-
nisatie van vrijwilligerswerk een kost is. Vrijwilligerswerk 
vraagt van organisaties een grote investering. Organisaties 
moeten een aanbod ontwikkelen meer op maat van de vraag 
van de individuele vrijwilliger. Er is hier ook een personeels-
kost aan verbonden.

Heeft dat niet veel nadelen, die primaire 
veranderingen? 
Lesley Hustinx: Deze primaire evolutie heeft voor- en 
nadelen. Organisaties hebben meer episodische vrijwilligers 
nodig om hetzelfde te doen. Dit vergt meer inspanningen van 

organisaties. Ook is het niet eenvoudig 
om oude en nieuwe vrijwilligers te doen 
samenwerken. We zien een evolutie 
naar een doe-cultuur. Vrijwilligerswerk 
doet men minder om gezellig samen te 
zijn. Een hechte groep van vrijwilligers 
vormde vroeger de kern van de orga-
nisatie. Deze vrijwilligers haalden hier 
status en prestige uit. Deze clubcultuur 
brokkelt vandaag af. Zowel vrijwilligers 
als organisaties kijken vandaag veel 
instrumenteler naar vrijwilligerswerk. 
Organisaties willen zoveel mogelijk vrij-
willigers binnenhalen. Hoe kunnen we 
ze voordelen geven om hen te lokken?

Wat houdt de secundaire veran-
dering in?
Lesley Hustinx: De secundaire evolutie 
omvat de bredere instrumentalisering 
van het vrijwilligerswerk. We spreken 
hier ook van derde partij vrijwilligers-
werk. Andere actoren ontdekken het 
vrijwilligerswerk zoals bedrijven, de 
overheid, het onderwijs, de psychia-

trie, vaak in kader van sociale activering.  Vrijwilligerswerk 
wordt een middel om andere doelen te bereiken. De intrin-
sieke waarde van vrijwilligerswerk wordt ingebed in andere 
contexten.

Kan je voorbeelden geven van die instrumentalise-
ring en haar gevolgen? 
Lesley Hustinx: Bedrijven laten hun medewerkers voor één of 
meerdere dagen vrijwilligen in een organisatie. Organisaties 
gaan hier onvoldoende proactief mee om, ze werken vooral 
op vraag van de bedrijven. Nochtans komt hier een kost bij 
kijken en staan organisaties er onvoldoende bij stil welk 
effect het heeft op de begunstigden. Deze impact kan negatief 
zijn, in het bijzonder als men werkt met kwetsbare groepen 
zoals vluchtelingen, aangezien het vaak gaat om zeer kort-
stondige opdrachten.

 E

Deze instrumentalisering stellen we ook vast in kader van 
maatschappelijke activering. Het vrijwillige karakter van 
vrijwilligerswerk kan in het gedrang komen. Dit oneigenlijk 
gebruik ontneemt de kracht uit het vrijwilligerswerk. 

Tot slot: wat zijn volgens jou belangrijke uitdagin-
gen voor het vrijwilligerswerk?
Lesley Hustinx: De toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk 
vormt een probleem aangezien een heel groot deel van de 
populatie niet vrijwilligt. Dit bleek ook uit de cijfers van het 
onderzoek van 2015 van de Koning Boudewijnstichting. Het is 
vooral de hooggeschoolde en economisch actieve bevolking 
die vrijwilligt. Laaggeschoolden, mensen in een economisch 
zwakkere positie en etnisch culturele minderheden vrijwilli-
gen veel minder. Het is een uitdaging om de uitsluitingsme-
chanismes weg te werken. Zijn de organisaties toegankelijk 
genoeg? Gaan organisaties niet te vaak op zoek naar de  
perfecte vrijwilliger?

Daarnaast zien we een ongelijkheid binnen de groep van vrij-
willigers. Oudere mannen hebben het meer voor het zeggen 
binnen vrijwilligersactiviteiten. Moeten vrijwilligersorga-
nisaties zich ook daarop richten? Kunnen andere groepen 
groeien in het opnemen van verantwoordelijke vrijwilliger-
staken of worden deze opdrachten bij voorbaat gegeven aan 
de sterkere vrijwilligers?

Het vrijwilligerswerk staat nog voor andere uitdagingen. De 
instrumentalisering van het vrijwilligerswerk door derde 
partijen, waarnaar ik daarnet al verwees. Ook kunnen we 
ons afvragen hoe duurzaam het meer geprofessionaliseerde 
vrijwilligersmanagement is. 

“Het vrijwillige 
karakter van 

vrijwilligerswerk 
kan in het 

gedrang komen. 
Dit oneigenlijk 

gebruik ontneemt 
de kracht uit het 

vrijwilligerswerk.”

LESLEY HUSTINX
Hoofddocent aan het 

Centrum voor Sociale 
Theorie, Departement 

Sociologie, Universiteit Gent

Expertlid van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers

Organisaties redeneren vaak ook heel functioneel als het 
over hun vrijwilligers gaat. Vrijwilligers die niet nodig zijn 
worden geweerd. Organisaties hebben echter een collec-
tieve verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat dit 
potentieel voor de maatschappij niet verloren gaat. •

©KitW, cartoon verschenen in ‘t Actief, jaargang 21, nummer 7, 2003
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GRATIS COLLECTIEVE 
VRIJWILLIGERSVERZEKERING
Tuur Hoste van het Rode Kruis 
Vlaanderen neemt de fakkel over van 
voorzitter Raf De Zutter, hetzelfde jaar 
waarin de Nationale Loterij een eerste 
schijf van 850.000 euro uittrekt voor 
een gratis collectieve vrijwilligersver-
zekering. De middelen zullen jaarlijks 
geëvalueerd worden en de polis is 
gebaseerd op de modelinhoud die het 
steunpunt in 2006 uitwerkte. 

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL
2008 is het jaar waarin het laatste nummer 
van het tijdschrift tActief verscheen en 
bij het steunpunt de overstap naar een 
elektronische nieuwsbrief werd gemaakt. 
Nog dat jaar krijgt vrijwilligerswerk.be een 
grote make-over met een betere zoek-
functie en allerhande extra’s. In 2007 werd 
de site nog genomineerd als ‘Site van het 
Jaar 2007’ door Clickx Magazine.  

Van bij het begin is het steunpunt een ledenorganisatie: het zijn vrijwilligersorganisaties zelf die het initiatief nemen 
om een steunpunt op te richten, en sindsdien is zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur bevolkt met 
afgevaardigden uit grote en kleine vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen. Vzw, feitelijke vereniging of lokaal bestuur. 

Klein of groot. Koepelorganisatie of afdeling. Ingebed of autonoom. Mét of zonder betaalde medewerkers. In elke 
sector in Vlaanderen… 

In juni 2017 telt het steunpunt 150 lidorganisaties, en dat aantal stijgt gestaag. Hoe meer leden, hoe beter. Want onze leden zorgen dat 
we samen luider klinken en beter op het beleid kunnen wegen. Zonder leden geen belangenbehartiging. Dankzij onze leden 
houden wij de vinger aan de pols, in elke sector en in heel Vlaanderen. Het grootste deel van onze middelen komt rechtstreeks 
van de Vlaamse Overheid, maar het lidgeld helpt onze werking om net dat extraatje te kunnen doen: publicaties in eigen beheer 
uitbrengen, bijvoorbeeld. Of onze samenwerking met Curia voor zwaardere juridische vragen. 

Overweeg je ook om lid te worden? Bekijk de ledenvoordelen in detail op www.vlaanderenvrijwilligt.be

NIEUW DECREET VRIJWILLIGERSWERK
In 1994 keurde de Vlaamse Regering al 
een eerste decreet voor vrijwilligerswerk 
goed, in 2009 wordt dit decreet vervangen 
door het ‘decreet betreffende het georgani-
seerde vrijwilligerswerk in het beleidsdo-
mein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’.

IK VRIJWILLIG BEURZEN
Vrijwilligers werven: het is en blijft 
een lastige voor veel organisaties. Het 
steunpunt zet dus een project op voor 
vrijwilligersbeurzen: een plek waar 
vrijwilligers en organisaties elkaar 
ontmoeten, maar ook optredens, infozuilen 
en een wedstrijd horen bij het concept. 
Tijdens de week van de Vrijwilliger was 
er tegelijk een event in Antwerpen, Gent, 
Brugge, Hasselt en Leuven.  

EUROPEES JAAR VAN HET 
VRIJWILLIGERSWERK
Volunteer! Make a difference! Onder dit 
motto roept de Europese unie 2011 uit tot 
Europees jaar van het vrijwilligerswerk, 
en het steunpunt mag de coördinatie voor 
Vlaanderen op zich nemen. Er werden 
verhalen gedeeld op een blog, gadgets 
verspreid, het steunpunt deed een heuse 
roadshow en er was veel media-aandacht. 
Op Europees vlak resulteerde het jaar in de 
P.A.V.E. of Policy Agenda for Volunteering 
in Europe, met beleidsaanbevelingen.

VRIJWILLIGERSWERK EN OUDEREN
2012 was het Europees Jaar Actief ouder 
worden. Met het tweejarig project “vrij-
willigers vóór ouderen, tegen sociaal 
onrecht” onderzocht het steunpunt welke 
rol vrijwilligerswerk concreet kan spelen 
bij het bestrijden van armoede, met extra 
aandacht voor armoede bij ouderen. Dit 
resulteerde in de publicatie ‘Lang zullen ze 
leven’.

2007 2008 2009 2010

2011 2012

SUCCESVOL VRIJWILLIGEN
Het project ‘Vrijwilligerswerk Ver-
sterkt’ van het steunpunt en Cera wil 
vrijwilligerswerk toegankelijk maken 
voor mensen in armoede. Dit project 
leverde heel wat bruikbaar materiaal 
op voor het werken met kwetsbare 
vrijwilligers. Je vindt het nog steeds 
terug op onze website.

START VERNIEUWING 
WWW.VRIJWILLIGERSWERK.BE 
Het steunpunt werft een nieuwe mede-
werker  aan voor de broodnodige vernieu-
wing van vrijwilligerswerk.be.  Uiteindelijk 
wordt de website twee jaar later, in 2016, 
feestelijk gelanceerd door minister 
Vandeurzen. Het steunpunt beheert de 
website vanaf nu centraal. 

PROJECT LOKAAL VRIJWILLIGEN
Door de interne staatshervorming zoeken 
en vinden steeds meer lokale besturen 
hun weg naar het steunpunt als ze vragen 
hebben over vrijwilligerswerk. Hieruit 
groeit het idee om een project op poten te 
zetten, dat nagaat waar lokale besturen 
nood aan hebben. Samen met VVSG en 
Cera geeft het steunpunt de aftrap van het 
project in november van 2015, bijna gelijk-
tijdig met een volledig nieuwe huisstijl en 
website www.vlaanderenvrijwilligt.be.

VLAAMS GECOÖRDINEERD BELEID
In het Vlaams Regeerakkoord 2014 - 2019 
verschijnt een belangrijke paragraaf over 
een op te zetten Vlaams Gecoördineerd 
Vrijwilligersbeleid. Dit beleid zet in op 
meer informatie en ondersteuning en 
minder regulitis in het vrijwilligerswerk, 
onder auspiciën van minister Gatz. Het 
steunpunt krijgt hierin een coördinerende 
en inhoudelijke rol en werkt mee aan 
overleg in denktanks, visieteksten en 
knelpuntennota’s. In 2017 krijgt dit beleid 
zijn definitieve vorm met een actieplan. 

2013 2014 2015 2016

Cover van de Policy Agenda for Volunteering in Europe, opgesteld in het Europees 
Jaar van het Vrijwilligerswerk in 2011

ONZE LEDEN? 
GOUD WAARD!

LEDENVOORDELEN?
• Extra betrokkenheid bij het 

steunpunt en vrijwilligerswerk 
in Vlaanderen

• Welkomstgeschenk
• Gratis publicaties
• Kortingen
• Een exclusieve nieuwsbrief
• ...
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2017
EEN TOPJAAR!

Genoeg teruggeblikt! 2017 is drukker en beter dan ooit. We zetten even op een rijtje wat we dit jaar al 
deden én wat er nog komen moet. Want 2017 wordt ongetwijfeld een topjaar voor het Vlaams Steunpunt 

Vrijwilligerswerk en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen!

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER EN #IVD2017

Ook in 2017 hadden we natuurlijk een Week van de Vrijwilliger, met als thema ‘Vrijwilligers 
versterken je buurt’.  De studiedag, met meer dan 100 deelnemers, lokte veel lokale 
besturen. Het promomateriaal wordt steeds digitaler. We werken deze zomer al het concept 
voor de Week van 2018 uit, natuurlijk. Op 5 december 2017 zetten we voor het vierde jaar 
op rij een kleinere, digitale campagne op voor de Internationale Dag van de Vrijwilliger. We 
denken nog na over een succesvolle opvolger van de selfie-actie van het voorbije jaar. Het 
wordt zeker een toffe kans om je vrijwilligers nog eens extra te bedanken. 

Meer info? www.vrijwilligersweek.be en www.internationaledagvrijwilligerswerk.be 

PROJECT LOKAAL VRIJWILLIGEN
 
Het project Lokaal Vrijwilligen krijgt steeds meer vorm: de noden van lokale 
besturen blijken duidelijk uit de reflectiegroepen, maar ook uit de vragen van 
lokale besturen die ons steeds beter weten te vinden. In januari 2017 ging het 
online kennisplatform www.lokaalvrijwilligen.be de ether in. We blijven dit 
aanvullen met tools, kennis en instrumenten. Daarnaast bieden we sinds dit jaar 
een speciale nieuwsbrief aan voor lokale besturen, met alle relevante informatie 
over vrijwilligerswerk en het project. Nog op stapel dit jaar: infographics over 
intern en extern vrijwilligersbeleid, blogs en routeplanners die horen bij de 
publicatie ‘Vrijwilligerswerk op de rails’. Tot slot zoeken we naar manieren om het 
project, dat afloopt in november 2017, toch verder te zetten en te verduurzamen. 

PUBLICATIES EN NIEUWE TOOLS

Met onze beperkte menskracht proberen we zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de grote honger die in Vrijwilligersland leeft naar handige tools en 
instrumenten. We zetten daarbij steeds vaker in op digitale tools. Op de plank: 
een vernieuwde toolbox vrijwilligers bedanken, een digitale toolbox om vrijwil-
ligers te werven, de lancering van onze online bibliotheek en een onderzoek 
naar de mogelijkheden voor een tool om vrijwilligersgegevens te registreren en 
beheren. Omdat papier ook waarde heeft, brengen we toch ook publicaties uit. 
‘Vrijwilligerswerk op de rails’ komt in twee versies: eentje voor organisaties en 
eentje voor lokale besturen. De online publicatie ‘Slim vrijwilligen’ wordt na de 
herziening van de wet ook in druk uitgebracht. www.vlaanderenvrijwilligt.be

VLAAMS GECOÖRDINEERD VRIJWILLIGERSBELEID

Een beter statuut, minder papierwerk en minder regels. Dat zijn de basisingredi-
enten in het Vlaams actieplan om vrijwilligerswerk toegankelijker te maken. Het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft een coördinerende rol bij dit Vlaams 
Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Dat betekent dat we vooral op inhoudelijk 
vlak ondersteuning en input geven aan het beleid. We zetten onder andere een 
bevraging op, beluisteren de verschillende stakeholders in Het Horizontaal en 
Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid en nemen het secretariaat waar van het 
Horizontaal Overleg. Deze zomer en najaar 2017 geven we samen met het beleid 
meer vorm aan het actieplan. 

HERZIENING VAN DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

We kijken reikhalzend uit naar de herziening van de vrijwilligerswet, te verwachten dit 
najaar. We hopen ook dat er rekening gehouden wordt met de sterke vraag naar de 
afschaffing van de meldingsplicht bij de RVA voor werkloze vrijwilligers. Onze actie, waarbij 
meer dan 570 mensen op amper 2 dagen een mailtje stuurden naar ministers Peeters en 
De Block, spreekt volgens ons boekdelen. 

Eens de wetsherziening rond is, begint voor ons pas het echte werk. We zullen uitgebreid 
informeren over de gevolgen van de wetswijziging via nieuwsbrief, website en een kleine 
publicatie of brochure. We verwachten veel vragen bij onze helpdesk. Die bereik je via 
info@vsvw.be of op 03/ 218 59 01. 

EN OOK NOG... Dit jaar timmeren we aan een onderbouwd beleidsplan voor de periode 2018 - 2022. Daar wordt een 
strategisch communicatieplan aan gekoppeld, om onze doelgroepen nog beter te bereiken. We bekijken of we samen 
met VDAB aan de slag kunnen gaan met vrijwilligerscompetenties en organiseren hiervoor verschillende focusgroepen 
met organisaties en vrijwilligers. 2017 staat duidelijk in het teken van vrijwilligerswerk, en daar zijn we blij om!

LEDENDAG

In 2016 organiseerden we onze allereerste ledendag. Doel? Leden meer betrekken bij de 
werking van het steunpunt, en hen laten genieten van een netwerkmoment waar ze kennis 
opdoen. Wegens succes doen we dit opnieuw: op 12 september 2017 nodigen we onze 
leden weer uit, deze keer in Gent. PROJECT FEDASIL

Vanaf mei 2017 start het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met een nieuw project met 
steun van Fedasil. Hoe kunnen vluchtelingen die dat wensen sterker ingeschakeld worden 
als vrijwilliger? Is het inschakelen van vluchtelingen een optie om het vrijwilligerspotentieel 
te versterken? Welke ondersteuning vragen vrijwilligersorganisaties en lokale besturen 
om vluchtelingen in te schakelen als vrijwilliger?

We zetten in op het verzamelen van ervaringen van organisaties, en bundelen dat alles 
einde van dit jaar in een digitaal dossier. Dat dossier zal aandachtspunten in het werken 
met vluchtelingen als vrijwilligers, instrumenten en tips bevatten. Verder zetten we in op 
het informeren over de vrijwilligerswet bij medewerkers van opvangcentra.

IN
VLUCHTELINGEN

VRIJWILLIGERSWERK
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Yves, projectmanager  
Vrijwilligerswerk helpt mij tijdens mijn 
lange revalidatie om ondanks alles toch 
al terug een steentje bij te dragen en 
heel voorzichtig al wat te werken aan 
mijn job van morgen.

Wim, illustrator

Chris, documentalist

Prof. Claassens, 
verzekeringadvies

Chris, documentalist
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Jan, project 
lokale besturen

Galina
Khaled

&
Basheer

jobstudenten

Lies, communicatie

Eva, directeur
Basisingrediënten van het steunpunt om vrijwilligers 
en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen te versterken? 
Vastbijten in dossiers, een portie humor en een 
toegewijd team.  

Galina
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