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Over deze toolbox
Als vrijwilligersorganisatie heb je nooit genoeg vrijwilligers, lijkt het wel. De zoektocht naar vrijwilligers is 
een structureel gebeuren: je zet best geen wervingsactie op poten als het al vijf voor twaalf is. Een belangrijk 
onderdeel van je werving zijn je eigen mediakanalen. Steeds meer organisaties beschikken vandaag de 
dag al over een eigen website, maar staat daar wel iets op op vrijwilligerswerk in je organisatie? Dit kan 
immers een belangrijk hulpmiddel zijn om meer en betere vrijwilligers te vinden. 

Wat zet je nu best op je website over vrijwilligerswerk? Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk helpen we 
je hierbij graag een handje met deze digitale toolbox, maar ook met tools.vrijwilligerswerk.be. Met de tips 
en voorbeelden kan je nadenken over de mogelijkheden en snel aan de slag. We proberen alles zo beknopt 
mogelijk mee te geven, zodat je meteen kan uitproberen. Werk je voor een stad, gemeente of OCMW? 
Bekijk dan de toolbox ‘Digitaal Vrijwilligersloket’.

Inspireer anderen
Probeerde je een en ander uit en was dit een succes? Stuur je case naar vrijwilligerwerk@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. Doelstellingen
3. Doelgroepen
4. Wat zet je op je website over vrijwilligerswerk?
5. De plaats van vrijwilligerswerk op jullie website
6. Als je (nog) geen website hebt
7. Tot slot

https://tools.vrijwilligerswerk.be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-digitaal-vrijwilligersloket/
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1. Waarom zou je?
1. Engageer sympathisanten
Mensen die je website bezoeken, zijn meestal op zoek naar specifieke informatie. Maar ze weten misschien 
nog helemaal niet dat je met vrijwilligers werkt. Zonde, want als ze sympathie voor je organisatie voelen, 
willen ze misschien ook wel eens een handje helpen. Maak dus duidelijk dat je met vrijwilligers werkt! 

2. Trek kandidaat-vrijwilligers over de streep
Misschien heb je al een vacature op www.vrijwilligerswerk.be gepost? Of je spreekt regelmatig mensen aan 
met de vraag om te komen vrijwilligen? Kandidaat-vrijwilligers die weten dat je mensen zoekt, bekijken 
bijna zeker je website en facebookpagina. Ze willen weten wie je bent. Daarom is het cruciaal dat je op je 
website het vrijwilligerswerk in je organisatie laat zien én aantrekkelijk maakt. 

3. Waardeer je bestaande vrijwilligers
Door vrijwilligerswerk op je website te zetten, toon je dat dit belangrijk is voor de organisatie. Dat op zich 
is al een vorm van waardering voor de helden die zich bij jou als vrijwilliger inzetten. Ga je nog een stap 
verder, dan kan je je bestaande vrijwilligers zelf aan het woord laten of geregeld bedanken. De wereld mag 
best weten wat ze voor je doen. En de vrijwilligers? Die vinden dat meestal echt wel fijn!

4. Het is goed voor je SEO
SEO? Search Engine Optimalisation of zoekmachine optimalisatie is een techniek waarbij je zorgt dat je 
goed gevonden wordt als mensen dingen zoeken via zoakmachines als Google of Bing. Zet je sterk in op 
vrijwilligerswerk, dan kan er maar beter genoeg informatie over dat thema op je website staan. Je kan 
trouwens navragen of je recht hebt op gratis advertenties via de zoekmachine van Google: Ad Grants. 

Kortom: als vrijwilligerswerk een prominente plaats heeft in je werking, is het vreemd als je dat online niet 
toont. Je trekt meer vrijwilligers aan en toont waardering voor je bestaande crew. Waarom zou je niet, is 
dus de echte vraag.

http://www.vrijwilligerswerk.be
https://www.google.be/intl/nl/grants/
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2. Doelstellingen 
Wat wil je bereiken met het voorzien van informatie over vrijwilligerswerk op je website? Ga je voor alle 
voordelen die het te bieden heeft en maak je er uitgebreid werk van? Wil je informeren over de wet op 
vrijwilligerswerk? Of leg je eerder de focus op werving van nieuwe vrijwilligers? Voorzie je extra services 
voor je bestaande vrijwilligers met een afgesloten intranet?  Of wil je gewoon goeie basisinformatie over 
je vrijwilligerswerking bieden?

Afhankelijk van de ambities en mogelijkheden kan je de doelstellingen afbakenen. We geven je graag wat 
inspiratie om je doelstellingen te bepalen:

 » Je vrijwilligersvacatures bekendmaken bij vrijwilligers
 » Mensen helpen een keuze te maken in jullie vrijwilligersaanbod
 » Tonen dat vrijwilligerswerk onlosmakelijk verbonden is met de organisatie
 » Informeren over de regelgeving van vrijwilligerswerk
 » Vrijwilligers bedanken
 » Vrijwilligers aan broodnodige informatie helpen (onkostennota’s, informatienota’s, interessante  

     documenten van de organisatie, uurroosters, …)
 » Vrijwilligers op de hoogte houden van nieuws in de organisatie
 » Vrijwilligers in de kijker zetten en waarderen
 » Eén centraal aanspreekpunt voor al de vrijwilligers aanbieden
 » Vrijwilligerswerk mee promoten
 » …
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Waar staat jouw website in de zoekresultaten voor vrijwilliger en vrijwilligerswerk op Google? 

https://www.google.be/search?q=vrijwilliger&oq=vrijwilliger+&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i61j69i60l2.2447j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=vrijwilligerswerk
https://www.google.be/search?q=vrijwilliger&oq=vrijwilliger+&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i61j69i60l2.2447j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=vrijwilligerswerk
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3. Doelgroepen
Wie zal je aanspreken met je webpagina’s over 
vrijwilligerswerk? Ga je voor alle relevante 
doelgroepen, of beperk je dit tot kandidaat-
vrijwilligers? Denk hier vooraf goed over na, want het 
bepaalt mee je boodschap. Mogelijke doelgroepen 
zijn:

 » Sympathisanten
 » Kandidaat-vrijwilligers
 » Vrijwilligers
 » Eigen medewerkers

Weet ook dat je oudere mensen vaak nog gemakkelijker kan ondersteunen via persoonlijk contact, terwijl 
jongeren hun weg erg vlot door het digitale aanbod zullen vinden. Taal kan een barrière zijn als je mikt op 
nieuwkomers. Organiseer  eventueel voor je start een bevraging, om te ontdekken welke behoeftes er bij 
je doelgroepen leven. 

Alleen digitaal? Vergeet niet dat je met extra informatie over vrijwilligerswerk op je website in je organisatie 
een contactpersoon moet aanduiden en goed bereikbaar moet zijn als er vragen of reacties komen. Denk 
goed na over de opvolging nadat mensen zich aanbieden, en op welke manier je dit kan aanpakken. 

“Taal kan een  
barrière zijn als je mikt 

op nieuwkomers”
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4. Wat zet je op je website over vrijwilligerswerk? 
Staat er al iets op jullie website over vrijwilligerswerk? Is deze informatie gemakkelijk te vinden? Is de 
informatie nog actueel? Vul even de term ‘vrijwilligerswerk’ of ‘vrijwilligers’ in op het zoekvenster van 
jullie eigen website; je zou soms versteld staan van wat je zo terugvindt. Maar je wil deze informatie vast 
ook uitbreiden. 

Nu je doelstellingen en doelgroepen helder hebt, kan je nadenken over de verdere inhoud over 
vrijwilligerswerk. We inspireren je graag, wetende dat het ene idee meer zal kosten dan het andere. 
Beschikbaar budget, menskracht en kennis die je in huis hebt zullen mee de keuzes bepalen die je maakt. 

NIEUW! Bouw je digitaal vrijwilligersloket met tools.vrijwilligerswerk.be
4.1 Je vrijwilligersvacatures
4.2 Vrijwilligerswerk in je organisatie
4.3 Promotie van vrijwilligerswerk
4.4 Contactinformatie voor vrijwilligers
4.5 Vorming voor vrijwilligersvoor vrijwilligers
4.6 Nieuwtjes
4.7 Een vrijwilligerstestje
4.8 Informatie over de vrijwilligerswet
4.9 Een intranet voor vrijwilligers

We spijzen deze items met een pak voorbeelden. Klik op de afbeeldingen en je kan meteen de website 
waar het over gaat ontdekken.
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NIEUW! Bouw je digitaal vrijwilligersloket met tools.vrijwilligerswerk.be

Op de volgende pagina’s van deze toolbox overlopen we heel wat inhoud die je op je website kan plaatsen. 
Maar wist je dat wij een handige tool hebben, waarmee we je heel wat werk uit handen kunnen nemen?  

Toon met deze tool gratis actuele teksten over vrijwilligerswerk op je eigen website. Wijzigt er iets aan de 
kostenvergoedingen? Is er een wetswijziging? Daar hoef je je geen zorgen meer over te maken. Wij passen 
dit centraal aan. Het verschijnt meteen correct op jouw website. Alles gebeurt automatisch en ziet eruit als 
een deel van jouw website. 

Zo vecht je mee tegen versnippering in het vrijwilligerswerk én je biedt een superservice aan je bezoekers 
aan. De teksten plaats je volledig gratis! Je kan kiezen uit bijna 40 correcte en heldere teksten, gericht op 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers, over:

• de vrijwilligerswet
• vrijwilligersbeleid
• promotie van vrijwilligerswerk
• de gratis vrijwilligersverzekering

Tegen een kleine vergoeding kan je ook jouw selectie  
vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op je eigen 
website plaatsen. Zo heb je al 90% van je belangrijkste 
inhoud gerealiseerd zonder moeite. Al tientallen lokale 
besturen gebruiken dit, maar ook voor jouw (koepel) 
organisatie is dit handig. 

Bekijk een demo, bekijk het uitgebreide infopakket  
of vraag meteen toegang.

https://tools.vrijwilligerswerk.be/demo
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligerswerk-op-eigen-website/voordelen-van-tools-vrijwilligerswerk-be/
https://tools.vrijwilligerswerk.be/registreer
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Stad Geraardsbergen realiseerde als eerste een digitaal vrijwilligersloket in een mum van tijd.  

https://www.geraardsbergen.be/thema/3198/geraardsbergen-vrijwilligt
https://www.geraardsbergen.be/thema/3198/geraardsbergen-vrijwilligt
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4.1 Je vrijwilligersvacatures

Om aanbod en vraag samen te brengen, zijn 
vrijwilligersvacatures op je website cruciaal. Je 
kan natuurlijk de investering doen om een eigen 
vacaturebank te bouwen, maar da’s best wel duur 
en mogelijk veel gedoe op vlak van beheer. En er 
zijn genoeg alternatieven:

 » Zet eerst al je vrijwilligersvacatures op  
     www.vrijwilligerswerk.be en leg dan een link naar die vacatures op je website. Weet je niet hoe dit  
     moet, bekijk dan snel dit filmpje! 
 » Maak een PDF-document van je vacatures en bied deze aan op je website.
 » Heb je een blogfunctie op je website, dan kan je de vacatures volledig op je website zetten, maar zo  

     dat je op een overzichtspagina alleen titel en een korte introductietekst ziet. 
 » Sinds 2017 kan je ook opteren voor tools.vrijwilligerswerk.be: met deze applicatie kan je al je  

     eigen vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op je eigen website zetten. Je moet dus de  
     vacatures maar één keer aanmaken, terwijl ze dus op meerdere plaatsen verschijnen. Een  
     op 7 gemeentes gebruikt dit al, dus het kan zijn dat je vacatures ook op de website van je stad  
     of gemeente verschijnen. Informeer ernaar!

Bij je vacatures kan je een wervende tekstje plaatsen. Vergeet ook niet duidelijk te maken welke stappen een 
kandidaat-vrijwilliger moet zetten. Mag hij bellen, een mailtje sturen of werk je met een contactformulier? 
Maak dit zo eenvoudig mogelijk. 

Wil je betere vacatures schrijven? Lees deze 10 tips voor vette vacatures of kom naar een van onze 
workshops over dit thema. 

“Een eigen 
vacaturebank is best 

wel duur.”

http://www.vrijwilligerswerk.be
https://vimeo.com/223134917
http://tools.vrijwilligerswerk.be
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/10-tips-vette-vacatures/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/category/vormingen-studiedagen-vsvw/
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Vrijwilligersvacatures op de website van Cavaria

https://cavaria.be/vrijwilligersjobs
https://cavaria.be/vrijwilligersjobs
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De Voorzorg gebruikt www.vrijwilligerswerk.be om hun vacatures in te geven en vertoont deze per regio op hun 
website. 

https://www.devoorzorg.be/antwerpen/gezond-actief/verenigingen-vrije-tijd/Vrijwilligerswerk/Vacature-in-de-kijker/Pages/default.aspx
https://www.devoorzorg.be/antwerpen/gezond-actief/verenigingen-vrije-tijd/Vrijwilligerswerk/Vacature-in-de-kijker/Pages/default.aspx
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De vrijwilligersvacatures van het OCMW Kortrijk van www.vrijwilligerswerk.be staan automatisch ook op hun 
website met tools.vrijwilligerswerk.be

https://www.kortrijk.be/ocmw/vrijwilligerswerk
https://tools.vrijwilligerswerk.be/
https://www.kortrijk.be/ocmw/vrijwilligerswerk
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4.2 Vrijwilligerswerk in je organisatie

 » Leg in een korte tekst uit hoe belangrijk  
     vrijwilligerswerk is in je organisatie. Spijs  
     dit eventueel met wat cijfermateriaal:  
     hoeveel vrijwilligers zijn er actief, wie zijn  
     ze, wat doen ze? 
 » Wat heb je te bieden aan je vrijwilligers?  

     Waarom zou iemand vrijwilligerswerk bij  
     jullie moeten doen? Som je troeven in een  
     korte maar eerlijke lijst op. Denk maar aan: verzekeringen, een goeie sfeer, dankbaarheid,  
     lekkere koffie, de kans idealen na te jagen, …
 » Je kan uitleg geven over het vrijwilligersbeleid in je organisatie. Doe dit in klare taal, mensen  

     lezen dit immers op een scherm en dat gaat trager. 
 » Laat enkele vrijwilligers hun verhaal doen, zet getuigenissen online of zet regelmatig een  

     vrijwilliger in de schijnwerpers in een interview.
 » Geven jullie een feest voor de vrijwilligers, of maken jullie een uitstap? Ook dat kan je hier kwijt.    

     Je kan een artikel schrijven of een fotoverslag posten. 
 » Nog iets verder gaan? Laat vrijwilligers online inschrijven op activiteiten via je website en nadien  

     een reactie achterlaten bij artikels.
 » Heb je brochures of downloads ter beschikking? Die kan je als PDF aanbieden als extraatje.

Extra zichtbaarheid aan het verhaal van je vrijwilligers geven? Stuur een van de getuigenissen met een foto 
door naar vrijwilligerswerk@vsvw.be, wij zetten ‘m op www.vrijwilligerswerk.be. 

“Waarom zou iemand 
vrijwilligerswerk bij 

jullie moeten  
     doen?”

mailto: vrijwilligerswerk@vsvw.be
http://www.vrijwilligerswerk.be
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Een stevige oproep om vrijwilliger te worden op de website van Samana. 

http://www.samana.be/vrijwilliger
http://www.samana.be/vrijwilliger
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Tele-onthaal legt uit hoeveel vrijwilligers van onschatbare waarde zijn voor de vele oproepen die ze ontvangen, 
en wat ze te bieden hebben. 

https://www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
https://www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
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Mediaraven laat niets aan het toeval over met een duidelijke tekst over het vrijwilligersbeleid en meer. 

https://www.mediaraven.be/vrijwilligers/beleid
https://www.mediaraven.be/vrijwilligers/beleid
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Op de website van Greenpeace kan je lezen waarom anderen het doen en bruist het van de actieknoppen. 

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/kom-in-actie/word-vrijwilliger/
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/kom-in-actie/word-vrijwilliger/
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Autodelen heeft een leuke folder waarmee je kan bepalen welk engagement bij je beschikbare tijd past. 

http://www.autodelen.net/vrijwilliger/
http://www.autodelen.net/vrijwilliger/
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4.3 Promotie van vrijwilligerswerk

Wil je vrijwilligerswerk bekender en geliefder 
maken, dan kan je inzetten op promotionele inhoud:

 » Geef een korte opsomming van de  
     voordelen van vrijwilligerswerk, liefst van al  
     op maat van jouw organisatie of activiteiten.
 » Zet vrijwilligerswerk in de kijker tijdens  

     de Week van de Vrijwilliger in maart of op  
     de Internationale Dag van de Vrijwilliger op  
     5 december. Je vindt hopen promomateriaal  
     en tips op www.vrijwilligersweek.be en  
     www.internationaledagvrijwilligerswerk.be.

4.4 Contactinformatie voor vrijwilligers

Vergeet natuurlijk niet om de contactpersoon voor vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers te vermelden. 
Liefst van al maak je dit erg persoonlijk, met een foto en eigen e-mailadres. Kan dat niet, zorg dan dat 
jullie bereikbaar zijn via de contactgegevens die je op de website zet. Een snelle reactie kan het verschil 
maken tussen een nieuwe vrijwilliger of iemand die elders start, een tevreden of ontevreden vrijwilliger, 
een vrijwilliger meer of minder.

Reageer snel en correct op mensen die je contacteren, ook als je denkt dat het geen al te beste kandidaten 
zijn. Je imago reist sneller dan het licht. Ontevreden mensen vertellen dit veel vaker verder dan tevreden 
mensen. 

“Een snelle reactie kan 
het verschil maken 

tussen een  
vrijwilliger meer of 

minder.”

http://www.vrijwilligersweek.be
http://www.internationaledagvrijwilligerswerk.be
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Als je nog twijfelde om te vrijwilligen, na deze 5 redenen van Oxfam Solidariteit vast niet meer. 

https://www.oxfamsol.be/nl/5-redenen-om-oxfam-festivalvrijwilliger-te-worden
https://www.oxfamsol.be/nl/5-redenen-om-oxfam-festivalvrijwilliger-te-worden
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De medewerkers van het Concertgebouw Brugge bedanken hun vrijwilligers met een plezant filmpje.

https://www.concertgebouw.be/nl/news/detail/644/Week_van_de_vrijwilliger
https://www.concertgebouw.be/nl/news/detail/644/Week_van_de_vrijwilliger
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Herita bedankt de vrijwilligers met het logo van www.vrijwilligersweek.be

http://herita.be/netwerk/kalender/week-van-de-vrijwilliger-2016-studiedag-2-maart
http://herita.be/netwerk/kalender/week-van-de-vrijwilliger-2016-studiedag-2-maart
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Awel maakt duidelijk wat je kan doen om als vrijwilliger te starten, met de contactinformatie bij de hand. 

https://www.awel.be/word-vrijwilliger
https://www.awel.be/word-vrijwilliger
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4.5 Vorming voor vrijwilligers

Voorzie je zelf vormingen en opleidingen voor je 
vrijwilligers, dan kan je ook deze aanbieden op je 
website, met inschrijvingsmodule en meer. Je kan 
er natuurlijk ook voor kiezen om dit uitsluitend op 
een afgesloten deel van je website te plaatsen.

4.6 Nieuwtjes 

Nieuwtjes geven een extra dynamiek aan je website; een reden om terug te komen. Toch als ze steeds up 
to date zijn! Je kan steeds inschrijven op onze nieuwsbrief om inspiratie op te doen of zelf op de hoogte te 
blijven van al het nieuws in Vrijwilligersland. Het overwegen waard dus. Je kan verder de activiteiten van 
je organisatie opnemen, een jubileum van een vrijwilliger vieren en meer van dat.

4.7 Een vrijwilligerstestje 

Met een vrijwilligerstest geef je kandidaat-vrijwilligers goesting om te vrijwilligen en maak je hen attent 
op hun talenten en mogelijkheden. Je kan zo’n testje zelfs inzetten als een lichte vorm van preselectie: 
de vrijwilliger ontdekt meteen of vrijwilligerswerk bij jullie iets voor hem is en mensen ontdekken wat je 
aanbod is, zeker als je de resultaten kan koppelen aan concrete vacatures op je website.  

“Nieuwtjes geven extra 
dynamiek aan je loket; 
een reden om terug te 

komen.”

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/nieuwsbrief/
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Een nieuwsartikel over een afgelopen vorming bij Digidak kan ook een wervend effect hebben. 

http://www.digidak.be/nieuws/vorming-digidak-begeleiders-was-een-succes
http://www.digidak.be/nieuws/vorming-digidak-begeleiders-was-een-succes
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Op de website van het Balanske gaat er veel aandacht naar het vrijwilligerswerk op de nieuwspagina.

https://www.balanske.be/nieuws/tags/vrijwilligers
https://www.balanske.be/nieuws/tags/vrijwilligers
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Op www.watjijkan.be biedt de Gezinsbond een leuke vrijwilligerstest aan. 

http://www.watjijkan.be/
http://www.watjijkan.be/
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4.8 Informatie over de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bepaalt heel wat zaken die mogen, 
niet mogen en moeten in het vrijwilligerswerk. Zo 
bepaalt de wet:

 »  wat vrijwilligerswerk is
 »  wie mag vrijwilligen (vergeet de  

     meldingsplicht niet)  
 »  welke organisaties vrijwilligers mogen  

     inschakelen
 »  de onkostenvergoedingen
 »  de verplichte verzekeringen en immuniteit van vrijwilligers
 »  de geheimhoudingsplicht

Zorg wel dat zoekende vrijwilligers niet afgeleid worden door teveel informatie op je website. Wil je 
informatie geven over de regels van de vrijwilligerswet, gebruik dan gratis onze tools.vrijwilligerswerk.be. 
Geen kopzorgen meer over aangepaste kostenvergoedingen of wetswijzigingen. Je kan hiermee ook de 
digitale brochure ‘Slim Vrijwilligen’ aanbieden op je website. 

Wil je toch zelf teksten uitwerken? Vergeet de bedragen voor kostenvergoedingen niet regelmatig te 
actualiseren en een update te doen als er iets wijzigt aan de regelgeving. 

Let op: informatie over de vrijwilligerswet op je website zetten, kan extra vragen uitlokken. Hou hier vooraf 
rekening mee! 

“Zorg dat zoekende 
vrijwilligers niet 

afgeleid worden door 
teveel informatie.”

https://tools.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
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De publicatie ‘Slim Vrijwilligen’ bevat eenvoudige informatie over de vrijwilligerswet voor vrijwilligers. 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/slim-vrijwilligen-vrijwilligerswet-notendop/
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4.9 Een intranet voor vrijwilligers

Sommige organisaties kiezen bewust voor 
een intranet voor vrijwilligers. Dit is een stukje 
van je website waar je alleen op komt via een 
gebruikersnaam en paswoord. Het voordeel is dat je 
hier pakken informatie kwijt kan, die je misschien 
niet zomaar online wil zetten. Denk maar aan:

 »  informatienota’s
 »  materiaal dat vrijwilligers nodig hebben (logo’s, foto’s, …)
 »  intern nieuws
 »  uurroosters
 »  vormingen voor vrijwilligers
 »  tevredenheidsmetingen en feedbackformulieren
 »  een snelle contactbox of chat met vrijwilligersbegeleiders
 »  samenwerken aan documenten, wiki’s
 »  …

Het nadeel is dat sommige stukjes van je info nu niet meer zichtbaar zullen zijn voor kandidaat-vrijwilligers, 
terwijl het wel inhoud kan zijn die je imago ten goede komt, bijvoorbeeld de vormingen die je voor je 
vrijwilligers organiseert. Die kan je dan wel nog aankondigen op je publieke website.

Hou er rekening mee dat je accounts van vertrekkende vrijwilligers moet afsluiten en de privacy steeds 
moet garanderen. Een intranet vraagt wel enig beheer. 

“ Een intranet vraagt 
wel enig beheer.”
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Op het intranet van de Markgrave voelen vast veel vrijwilligers zich thuis. 

http://www.demarkgrave.be/nl/profiel/intranet
http://www.demarkgrave.be/nl/profiel/intranet
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5. De plaats van vrijwilligerswerk op jullie website
Je weet nu welke informatie je op je website kan zetten over vrijwilligerswerk. Essentieel is dat je bezoekers 
deze informatie nu ook gemakkelijk terugvinden. Vaak is dat een lastige klus, omdat er op de website al 
heel wat andere informatie staat. Zorg in elk geval voor volgende elementen:

 » Een duidelijke link in het menu en als het even kan op je homepagina, is ideaal om mensen de  
     weg te wijzen naar vrijwilligerswerk.
 » Groepeer de informatie over vrijwilligerswerk op één plek. Een stukje bij dit project en een ander  

     stukje bij een ander project? Dat werkt verwarrend en de kans is groot dat veel surfers slechts dat  
     kleine stukje zien. Zorg dat je waar het relevant is cross-links aanlegt: dat zijn pagina’s die naar  
     elkaar verwijzen op je website met een hyperlinkje in de tekst.
 » Heb je veel teksten over vrijwilligerswerk, overweeg dan echt een sectie op je website aan te  

     maken over dit thema, waarbij je werkt met een boomstructuur en onderliggende pagina’s, zelfs  
     met een eigen menubalkje als het kan. 
 » Probeer de url naar de pagina’s over vrijwilligerswerk kort en leesbaar te houden te houden zodat  

     je deze ook in drukwerk kan gebruiken.
 » Verzorg de statistieken van je website. Deze geven inzicht in het gedrag van bezoekers en of de  

     informatie toegankelijk genoeg is.
 » Test de zoekfunctie op je website eens: welke resulaten krijg je als je zoekt op ‘vrijwilligerswerk’  

     en ‘vrijwilliger’? Zorg dat dit klopt!
 »

Tip: heb je hulp nodig bij het stroomlijnen van de informatie en navigatie voor vrijwilligerswerk op je 
website? Gebruikers van tools.vrijwilligerswerk.be krijgen een beperkte, virtuele coaching op maat als ze 
dat wensen.
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Op de webstek van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding bijt het vrijwilligerswerk bijna in je neus op de 
homepagina. 

http://www.preventiezelfdoding.be/
http://www.preventiezelfdoding.be/
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Op de website van CM vind je ondanks de vele informatie, toch vrij snel de weg naar informatie over ‘vrijwilliger 
worden’. De knop staat bovenaan op elke pagina van de website. 

http://www.cm.be/
http://www.cm.be/
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6. Als je (nog) geen website hebt
Heb je nog geen website? Dan is dat eigenlijk hoog tijd. Online aanwezig zijn is vandaag toch eigenlijk een 
beetje de standaard. Je kan je natuurlijk wel behelpen met deze tips:

 » Zorg dat je een account hebt op www.vrijwilligerswerk.be. Dit is goed om in zoekmachines  
     gevonden te worden, je kan er je vacatures kwijt, en heel wat informatie achterlaten op je  
     organisatiefiche. Verzorg je account extra goed.
 »  Werk met een facebookpagina. Dat is gratis en je kan er heel wat zichtbaarheid mee oogsten.  

      Nadeel is dat dit vrij arbeidsintensief is, en dat je je eieren in het mandje van een derde partij legt.    
      Herinner je je nog de commotie rond facebookpagina’s die niet meer zichtbaar waren voor  
      mensen die niet ingelogd zijn op facebook? 
 »  Gebruik een van de vele gratis online toepassingen om een website of blog te maken, denk  

      maar aan Wordpress. Zelfs met weinig kennis van websites kan je toch al iets leuks online  
      zetten, hoewel het nog steeds niet helemaal van jou is. 
 » Je maakt het helemaal af door een eigen domeinnaam te registreren en deze naar je blog,  

     facebookpagina of organisatiefiche op www.vrijwilligerswerk.be  te laten verwijzen (een redirect  
     heet zoiets). De meeste hostingfirma’s helpen je graag op weg hiermee.
 »  Heb je echt geen tijd of onvoldoende kennis over websites? Zoek een communicatievrijwilliger op  

     www.vrijwilligerswerk.be. Maak wel goede afspraken over de auteursrechten als je een  
     vrijwilliger je website laat maken. 

Zorg dat je een goeie domeinnaam te pakken krijgt, ook als je nog geen website hebt! Je kan deze 
doorverwijzen naar je blog of facebookpagina, en je bent zeker dat je straks niet duur moet betalen, als 
iemand anders hem opkocht. Je kan op de website van DNS Belgium kijken of het domein van je dromen 
nog beschikbaar is. 

https://www.dnsbelgium.be/nl/nieuws/uw-eigen-website-het-blijft-een-must
http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2543949/2015/12/02/Facebook-schermt-publieke-pagina-s-af-voor-Belgische-surfers.dhtml
https://wordpress.com/
http://www.vrijwilligerswerk.be
https://www.dnsbelgium.be/nl
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7. Tot slot
Deze toolbox was niet mogelijk zonder die vele organisaties die nu al degelijk en zichtbaar 
inzetten op vrijwilligerswerk en dit op hun website uitgewerkt hebben Ga jij aan de slag met deze 
toolbox, dan horen we dat uiteraard graag. We delen met plezier je inspirerende voorbeelden.  
Mail jouw ideeën naar vrijwilligerswerk@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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