
JOUW WEBSITE

Vraag vrijblijvend toegang op tools.vrijwilligerswerk.be

VRIJWILLIGERSWERK OP JOUW WEBSITE?

Hoe werkt het?

1. Teksten over vrijwilligerswerk

2. Vrijwilligersvacatures 

Bouw zonder moeite een digitaal vrijwilligersloket uit op de website van je stad of gemeente!

Jouw voordelen?

Ervaringen van anderen

Aanbevolen door:

• Meer dan 4000 vacatures op 
www.vrijwilligerswerk.be 
• 40 teksten over vrijwilligerswerk

Plaats met enkele stukjes code teksten over vrijwilligerswerk 
op je website. 

Nooit meer kopzorgen over:
• aanpassingen van kostenvergoedingen
• up to date info bij wetswijzigingen
• correcte en heldere info

Wijzigt er iets? Wij passen alles centraal aan. 
Deze tool is volledig gratis. 

Plaats met twee stukjes code vrijwilligersvacatures van 
www.vrijwilligerswerk.be op je website. 

Kies zelf wat je toont
• de vacatures van je stad, gemeente of OCMW
• de vacatures van alle verenigingen op je grondgebied
• helemaal in de stijl van jullie website
• altijd actueel

Deze tool is beschikbaar voor een kleine jaarlijkse bijdrage. 
Hiermee betalen we de hosting en doorontwikkeling. 

...haal je door de filters, die jij kiest, 
van tools.vrijwilligerswerk.be...

... en toon je op jouw website waar 
jij wil, in jouw stijl!

Bouw zonder moeite een digitaal    
vrijwiligersloket uit:
• Geen gedoe met beheer
• Meer zichtbaarheid van je 
   vrijwilligersvacatures
• Service aan verenigingen
• Alles is automatisch up to date
• Volledige grip op wat je wil tonen

Efficiënt:
• Gratis tot goedkoop
• Gebruiksvriendelijk, met een 
   handige wizard in te stellen
•  Gedaan met versnippering van 
    informatie

Kwaliteit:
• Veilig
• Controles op kwaliteit
• Helpdesk en Support 
• Vraaggestuurd

De widget van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt Mollenaars met zin om de handen uit de 
mouwen te steken meteen een handig overzicht van het brede aanbod aan vrijwilligerswerk in Mol. Omdat 
elke organisatie in de databank zorgvuldig wordt gescreend door het Vlaams Steunpunt, ben je als poten-
tiële vrijwilliger zeker dat je terecht komt bij een erkende vrijwilligersvereniging (gemeente, OCMW, lokale 
vereniging,…).  De widget is niet alleen overzichtelijk voor degene die vrijwilligerswerk zoekt, maar ook erg 
gebruiksvriendelijk voor verenigingen die hun vrijwilligersvacatures efficiënt willen verspreiden. Een echte 
aanrader dus!                                                                                                                     

 - Inne Dierckx, gemeente Mol

Het is heel fijn samenwerken met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, potentiële vrijwilligers zijn 
dolenthousiast dat de taken op één centrale plaats worden aangeboden en het creëert mogelijkheden om 
een netwerk op te bouwen met externe verenigingen. Bovendien is de tool makkelijk in gebruik en je krijgt 
de nodige inspraak in verbeterpunten en evolutie van de widget. Zeker doen!

- Sabrina Beeckman, stad Aalst
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Ook in j�w regio!

Hét Vrijwillig�snetw�k 
in Vlaand�en?

1 � 7 gemeenten doet al mee! 


