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TIPS & TRICKS  VOOR 
LOKALE BESTUREN



Voorwoord 

Zo, jullie gaan aan de slag met een digitaal vrijwilligersloket en tools.vrijwilligerswerk.be. Schitterend! Heb 
je al nagedacht over wat je aan de man wil brengen met deze tool, en hoe je dat zal doen? Met deze tips 
& tricks zetten we je graag op weg. Deze beknopte handleiding geeft je een eerste voorzet in het 
gebruiken van tools.vrijwilligerswerk.be en hoe er communicatief mee aan de slag te gaan.  

Heb je nog vragen, of zelf goede tips voor ons? Aarzel dan niet ons te contacteren. We willen graag zelf 
bijleren en onze kennis en ervaringen met elkaar delen. Tegelijk blijven wij de databank 
www.vrijwilligerswerk.be verder verbeteren en doorontwikkelen.  

We kijken er in elk geval naar uit jullie verder te ondersteunen bij het vrijwilligerswerk in je stad of 
gemeente. We zijn dan ook blij dat VVSG dit project intussen mee aanbeveelt.  

Veel succes! 

Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

 

20190514 - �  van �2 14



1.Waarvoor gebruik je de widget? 

Je kan de widget gebruiken om gratis teksten over vrijwilligerswerk op je website te zetten. Maar je 
kan ook de vrijwilligersvacatures van je lokaal bestuur zelf in de kijker te zetten, of om zichtbaarheid 
te geven aan vrijwilligersvacatures van verenigingen en organisaties op jullie grondgebied. Je kan 
alles uiteraard ook combineren. We geven alvast wat tips om je hierbij te helpen. 

1.1 Teksten over vrijwilligerswerk 

Er zijn 4 groepen van teksten: 

• teksten gericht op organisaties 
• teksten geriicht op vrijwilligers 
• promotie van de gratis vrijwilligersverzekering 
• promotie van vrijwilligerswerk 

Veel lokale besturen willen al deze aspecten belichten. Het is handig om deze info dan op aparte 
pagina’s op je website te zetten, en te zorgen voor een overzichtspagina. Kies je voor een apart platform 
waar je alles op zet, dan kan je dit gemakkelijk in je menu verwerken. Hieronder zie je enkele 
voorbeelden: 
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1.2 Je zet je eigen vacatures in de kijker als lokaal bestuur 

Wil je vooral de vacatures van je eigen stad, gemeente en OCMW in de schijnwerpers zetten, dan 
kan dit natuurlijk perfect. 

a.Je account op www.vrijwilligerswerk.be aanmaken of updaten 

Het startpunt is een account voor je lokaal bestuur op www.vrijwilligerswerk.be. Je kan kiezen 
om meerdere accounts te beheren per dienst of afdeling, of alles via 1 algemene account in te 
geven. Elke vacature kan een andere contactpersoon toegewezen krijgen, zodat je via één 
account vacatures van verschillende diensten kan ingeven. Je kan als beheerder ook meerdere 
redacteurs aanmaken, die elk hun eigen vacatures opstellen.  

De widget stel je dan niet in volgens postcode, maar je kiest als filter 'organisatie(s)'. De vacatures 
die op deze organisatiefiches te zien zijn, verschijnen dan op je website. Waarschijnlijk is de 
widgetweergave ‘in de kijker’ de beste keuze voor jullie website. 

Als je erg veel vacatures hebt, die erg veel van elkaar verschillen (taken, doelgroepen, …), kies dan in de 
widget de optie ‘zoeken met filters’. Zo kunnen potentiële vrijwilligers verder filteren volgens hun 
interesses. 

Je beheert je vacatures steeds vanop www.vrijwilligerswerk.be. Heb je problemen of vragen 
over je account, contacteer dan vrijwilligerswerk@vsvw.be. 
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Tip: Kijk je organisatiefiche goed na: staat er een korte,  wervende  omschrijving  bij,  

klopt  alle  informatie, ontbreekt het logo niet en klopt de link naar je website? Je 
kan zelf organisaties zoeken op de databank via deze link 

b.Goede vacatures schrijven 

Vrijwilligers rekruteren is vrijwilligers verleiden. De manier waarop je een vacature schrijft, zal mee 
bepalen of je er succes mee boekt en reacties krijgt. Lees zeker deze 10 tips voor vette vacatures eens 
na als je aan de slag gaat. 

Tip: het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert regelmatig ook workshops 

‘goede vrijwilligersvacatures schrijven’ en elke twee maanden sturen we een 

nieuwsbrief boordevol wervingstips. Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven. 

1.3 Je promoot vooral het vrijwilligerswerk op je grondgebied 

Wil je graag een mooie service aanbieden aan de verenigingen en organisaties op je grondgebied, 
dan kies je in de widget bij de instellingen voor de filter ‘postcode’. Alle vacatures die op de databank 
werden ingegeven op jouw postcode(s), verschijnen dan in de lijst. Soms zijn dit ook vacatures van 
organisaties die bovenlokaal werken, en vrijwilligers in jouw regio zoeken. Heb je zelf als lokaal 
bestuur vacatures openstaan, dan verschijnen die vacatures uiteraard ook mee in de lijst. 

a.Zorgen dat het aanbod groeit 

Niet alle gemeentes zullen meteen veel vacatures zien verschijnen in hun gemeente. Op de databank 
zijn intussen meer dan 3000 organisaties actief, maar Vlaanderen telt nog veel meer organisaties die 
nog geen vacatures op de databank posten. Ze kennen de databank niet, gebruiken een eigen 
wervingssysteem of mikken vooral op lokale wervingsacties. Jullie service speelt mooi in op dat laatste 
element. Het is dus zaak om te zorgen dat verenigingen zich bewust zijn van het feit dat hun 
vacatures op de gemeentesite verschijnen. Hoe pak je dit aan? Dat hangt een beetje af van de 
menskracht en middelen die je wenst te investeren. 

Enkele voorbeelden: 

•Schrijf de organisaties en verenigingen op je grondgebied aan met het nieuws over de widget op 
jullie website. Maak hen er attent op dat ze een gratis account kunnen aanmaken op 
vrijwilligerswerk.be en hun vacatures dus op verschillende plekken zichtbaar worden; ook op 
jullie website. 

•Zet een berichtje in je gemeenteblad over de widget en doe een oproep aan verenigingen om bij te 
dragen door een account op www.vrijwilligerswerk.be te maken. Je kan zo’n oproep ook 
verspreiden via je sociale media, nieuwsbrieven en andere kanalen waarmee je organisaties en 
verenigingen bereikt. 

•Sommige lokale besturen verzorgen een gedrukte brochure met lokale organisaties en hun 
vrijwilligersvacatures. Maak bij het opstellen of vernieuwen van deze brochure gebruik van de 
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gelegenheid: als je de gegevens van de organisaties opvraagt, geef dan aan dat ze een 
account op www.vrijwilligerswerk.be kunnen aanmaken en ook digitaal meer visibiliteit zullen 
genieten. 

•Wil je nog een stap verder gaan en verenigingen assisteren bij het aanmaken van account? 
Contacteer ons dan ook voor een oplossing op maat. Let wel: wij voeren geen organisaties en 
vacatures in voor derden. 

•Organiseer een workshop voor verenigingen en organisaties om goede vacatures te schrijven en 
toon hen op dat moment de mogelijkheden van de vacaturebank op jullie website. 

Tip: wil je graag organisaties op weg helpen bij het aanmaken van hun account? Wij 

hebben sjablonen waar alle keuzevelden en opties van de databank in opgelijst 

staan. Download ze op onze website.  

Tip: bezorg dit handige stappenplan voor verenigingen aan de verenigingen in je 

regio, dat je ook op bovenstaande webpagina kan downloaden. 
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b.Zorgen voor de kwaliteit van het aanbod 

Vrijwilligers rekruteren is vrijwilligers verleiden. De manier waarop je een vacature schrijft, zal mee 
bepalen of je er succes mee boekt en reacties krijgt. Bezorg deze 10 tips voor vette vacatures aan de 
organisaties waarmee je in contact bent en help hen op weg. 

c.Doorverwijzen bij technische vragen 

Krijg je organisaties langs die problemen ondervinden met hun account of technische vragen hebben 
over de databank? Paswoord vergeten, een vacature die niet verschijnt, … Daar hoeven jullie niet van 
wakker te liggen. Stuur hen gerust door naar vrijwilligerswerk@vsvw.be en wij volgen de vragen 
verder op. 

Je kan mensen ook wijzen op de korte filmpjes die dienen als gebruikshandleiding bij de databank, 
via deze link: https://vimeo.com/showcase/3811606  

1.4 Combinatie: vacatures in je regio en eigen vacatures in de kijker 

Wil je naast de vrijwilligersvacatures ook de eigen vacatures graag apart tonen, dan kan dat uiteraard 
ook. Je kan dan op één pagina de widget instellen voor vacatures op je grondgebied, met weergave 
‘zoeken met filters’. Op een andere wegpagina plaats je dan je eigen vacatures met de weergave ‘in 
de kijker’. En natuurlijk kan je ook nog de teksten tonen, zie 1.1.  

Nood aan inspiratie? Klik via onze kaart eens door op de vrijwilligersloketten van andere steden en 
gemeenten en doe ideeën op! 
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1.5 De widget vertonen op verschillende websites? 

De widget is in principe per weergave ingesteld per website - voor een specifieke url dus - en zal niet 
werken op andere websites dan diegene die je ingaf bij ‘weergave’ in de tool.  

Je kan meerdere urls instellen per weergave en deze weergave dan gebruiken op verschillende 
websites. Je kan ook wel één weergave instellen voor de website van je gemeente en de andere 
weergave instellen op de website van bijvoorbeeld het OCMW.  

Kom je hiermee toch niet toe, contacteer dan vrijwilligerswerk@vsvw.be voor een oplossing op maat. 
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2. Communicatietips 

Met de widget bouw je mee aan een netwerk met lokale besturen, organisaties en steunpunten 
om het vrijwilligerswerk dichter bij vrijwilligers te krijgen in Vlaanderen. Het startpunt daarbij is 
de databank www.vrijwilligerswerk.be en de teksten van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Met de widget breng je informatie en vrijwilligersvacatures dichterbij het lokale niveau, daar 
waar mensen vrijwilligen. De widget op jullie website zetten is al een eerste stap in dit verhaal. 
Daarbij geven we je graag tips om deze service op jullie website nog sterker in de kijker te zetten en 
er een echt succesverhaal van te maken. 

Bekijk in dit kader zeker ook de gratis Toolbox Digitaal Vrijwilligersloket.  
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1. Vrijwilligerswerk op je website 

Met de widget zet je uiteraard het vrijwilligerswerk in je gemeente op de kaart. Je kan je de vraag 
stellen wat er aan vrijwilligerswerk op jullie website staat of zou moeten staan. Een paar tips: 

a.Evalueer de huidige informatie over vrijwilligerswerk op je website 

Staat er al iets over vrijwilligerswerk op jullie website? 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. 

Schoon oude informatie op, met de teksten van tools.vrijwilligerswerk.be is alle informatie steeds 
actueel, ook de bedragen va kostenveroedingen! Daar hoef je je dus geen kopzorgen meer over te 
maken. Hou je toch vast aan je eigen teksten, zet dan de periodes van indexering in je agenda.  

b.Welke informatie over vrijwilligerswerk kan op je website zetten? 

Je kiest uiteraard zelf hoeveel informatie je aanbiedt op je website. Dat kan nogal variëren: van alleen 
de widget met vacatures en onze teksten, tot een hele sectie met informatie over vrijwilligerswerk. Stel 
je ook steeds de vraag: is deze informatie bedoeld voor vrijwilligers… of voor verenigingen en 
organisaties die met vrijwilligers werken? Je kan uit deze lijst alvast inspiratie putten om je website te 
spijzen met weetjes over vrijwilligerswerk: 

•de widget met vrijwilligersvacatures, 

•een laagdrempelige tekst over het vrijwilligersbeleid in je gemeente, 

•een tekstje over de ondersteuning van het lokaal bestuur bij vrijwilligerswerk in de gemeente, 

•informatienota’s voor vrijwilligers, digitale brochures, 

•bedankjes aan vrijwilligers, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger 
of de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk, 

•getuigenissen van enkele vrijwilligers, quotes; 

•… 
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c.De plaats van vrijwilligerswerk op jullie website 

Je weet nu welke informatie je op je website wil 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 heel wat informatie staat. Zorg in elk geval voor volgende elementen: 

•Een link in het menu, en /of op je homepagina is ideaal om mensen de weg te wijzen naar 
vrijwilligerswerk. Je kan het tekstlogo dat we samen met de widget voor je maken gebruiken als 
sterk merk én wegwijzer (knop) op je homepagina. We passen dit naar wens voor je aan, zodat 
het precies past waar je het wil. Lees meer hierover in ‘2.2 Een eigen sterk merk voor lokaal 
vrijwilligerswerk’. 

•Groepeer de informatie onder één thema. Een stukje over vrijwilligerswerk bij ‘Wonen & werken’, 
en elders nog een stukje bij ‘Jeugd’ en ook nog ‘Cultuur’? Dat werkt verwarrend en de kans is groot 
dat veel surfers slechts dat kleine stukje zien. Je kan eventueel wel werken met doorverwijspagina’s, 
waardoor je inhoud niet hoeft te herhalen maar met links binnen je eigen website vlotjes de weg 
wijst naar de teksten over vrijwilligerswerk. Vanuit het idee dat mensen vrijwilligerswerk doen in hun 
vrije tijd, is dat zeker een potentieel thema om vrijwilligerswerk onder thuis te brengen. 

•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.  

•Probeer de link waarop je de widget plaatst kort te houden zodat je deze ook in drukwerk kan 
gebruiken. Je kan ook gebruik maken van de domeinnamen die wij reeds geregistreerd hebben, om 
de pagina aan te linken, zoals www.gemeentevrijwilligt.be. Lees meer hierover 
in ‘2.2 Een eigen sterk merk voor lokaal vrijwilligerswerk’. 

•Verzorg de statistieken van je website. Deze geven inzicht in het gedrag van bezoekers en of de 
informatie toegankelijk genoeg is. 

Tip: heb je hulp nodig bij het stroomlijnen van de informatie en navigatie voor 

vrijwilligerswerk op je website? Voor een beperkte, virtuele coaching op maat kan je 

ons contacteren via www.vrijwilligerswerk.be. Reken wel op een wachttijd van 2 

weken. 
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2. Een eigen sterk merk voor lokaal vrijwilligerswerk 

Het vrijwilligerswerk in je gemeente promoten, doe je best onder één specifieke merknaam. We doen 
hierbij graag de suggestie om gebruik te maken van een herkenbaar merk, dat reeds op Vlaams 
niveau door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gebruikt wordt: Vlaanderen Vrijwilligt. Voor je 
gemeente pas je dit eenvoudigweg aan als volgt: Stad / Gemeentenaam Vrijwilligt, dus bijvoorbeeld 
‘Genk vrijwilligt’. 

De naam van je gemeente of stad komt duidelijk in de kijker, daarnaast is de vervoeging van het 
werkwoord vrijwilliger kort, gebald en actief. Het werkwoord vrijwilligen staat nog niet in het 
woordenboek, maar werd in 2013 genomineerd onder de noemer ‘economie’ voor woord van het 
jaar. Hoe vaker het gebruikt wordt, hoe meer kans het maakt om officieel erkend te worden. Hoe pas 
je dit merk nu toe? 

a.Je eigen domeinnaam 

Wij registreerden voor zowat elke gemeente in Vlaanderen domeinnamen die opgebouwd zijn als 
volgt: www.gemeentevrijwilligt.be, bijvoorbeeld www.genkvrijwilligt.be. Tegen een eenmalige 

administratieve kost
 
neem je deze domeinnaam van ons over en redirect je deze naar de pagina op je 

website waar je de widget publiceert. Dat betekent: een handige directe link die je kan vermelden in 
al je andere kanalen. Wie dan surft naar deze link, komt dan meteen op de juiste pagina terecht. 

Met name voor drukwerk zijn dit soort korte, gevatte links een handig hulpmiddel. Ook voor websites 
waar de pagina een voor mensen moeilijk leesbare link heeft, of een erg lange link omdat er veel 
pagina’s boven zitten, is dit erg nuttig. Naarmate de naamsbekendheid toeneemt, zullen vrijwilligers 
hier ook actief naar gaan zoeken. 

b.Een eigen tekstlogo voor verschillende doeleinden 

Voor gebruikers van de widget maken we een tekstlogo aan in huisstijlkleuren (maximaal 2) en/of 
een negatiefversie (zwart of wit, naar wens). Dit tekstlogo kan aangepast worden voor 
verschillende doeleinden: 

•Een knop op de homepagina van je website, met een link naar de pagina met de widget 

•Het logo in een zijbalk, met een link naar de pagina met de widget 

•Een logo in de footer van je website, met een link naar de pagina met de widget 

•Het logo bovenaan de pagina, waar de widget staat 

•In nieuwsbrieven, op sociale media 
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•In het gemeenteblad met een selectie van vacatures 

•Op een vlag tijdens de Week van de Vrijwilliger 

•… 

Tip: geef de gewenste kleurcodes en afbeeldingsformaten door via 
vrijwilligerswerk@vsvw.be en ontvang dezelfde week nog je eigen sterk merk voor 

vrijwilligerswerk. 

3. Andere kanalen 

Vergeet natuurlijk ook geen promotie te maken via je andere kanalen, zoals: 

•Sociale media 

•Nieuwsbrieven 

•Brochures over vrijwilligerswerk 

•Het gemeenteblad 

•Lichtborden 

•Persberichten voor de lokale pers 

•… 

Je kan deze media inschakelen bij de lancering van de widget op je website, maar ook bij 
terugkerende momenten: de Week van de Vrijwilliger, de Internationale Dag van het 
Vrijwilligerswerk, je vrijwilligersfeest, nieuwe vacatures, een evenement, … 
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3. Inhoudelijk aan de slag met vrijwilligerswerk: 
www.lokaalvrijwilligen.be 

Wil je inhoudelijk verder aan de slag gaan met vrijwilligerswerk, dan nodigen we je graag uit om 
je te registreren op het online kennisplatform voor lokale besturen: www.lokaalvrijwilligen.be. Deze 
website is bedoeld om kennis aan te bieden en te delen met andere lokale besturen. Voor meer info 
over dit project, contacteer jan.verdee@vsvw.be 

Bekijk zeker ook onze gratis toolboxen op maat van lokale besturen! 
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