Inleiding studiedag week van de vrijwilliger

Een goedemorgen beste iedereen
Twee jaar geleden hielden we het niet voor mogelijk: een online studiedag. En kijk
nu, dit is al de tweede studiedag tijdens de week van de vrijwilliger die online plaats
vindt. U kijkt al niet meer op als er ergens in Vlaanderen ongewild een microfoon
nog opstaat. U vraagt zich al niet meer af of de catering tijdens een studiedag okee
zal zijn. En zelfs blijven plakken op de netwerkdrink na de studiedag lijkt iets uit een
ver verleden. Nog even, durf ik zeggen, nog even... en het komt allemaal terug. Het
verandert weer... er kòmt verandering.
Ik ben bijzonder blij dat u er digitaal bent, beste vrijwilligers, in de eerste plaats, en
mensen die beroepsmatig met vrijwilligers werken op de tweede maar even
belangrijke plaats.. Namens het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk: heel erg welkom
hier.
Je moet het maar durven, denk ik dan, als steunpunt, een studiedag organiseren
over omgaan met verandering, nèt op een tijdsprong waar alles veranderd lijkt.
Vrijwilligerswerk staat erom bekend dat het meegroeit met zijn tijd: kijk maar naar de
wijze waarop vrijwilligers 100 jaar geleden het mooie weer maakten... en de wijze
waarop ze dat nu doen. Of korter bij huis: zie hoe abrupt heel veel vrijwilligers door
corona het zwijgen opgelegd werden... en aanschouw hoe snel ze opnieuw verrezen.
Van onmisbaar naar onmisbaarder dan ooit in een wip en een gauw. Vrijwilligers
kunnen dat.
Maar er is iets veranderd. Het thema van deze Week van de vrijwilliger is niet voor
niets ‘Omgaan met veranderingen’. Over de directe impact van de coronacrisis op
het vrijwilligerswerk kunnen we kort zijn: die is immens en het wordt zaak om ook de
invloed op langere en misschien zelf op héél lange termijn op de voet op te volgen.
Hetzelfde geldt trouwens voor andere game changers die vandaag ook aan bod
komen.
U bent in goede vandaag. De medewerkers van het steunpunt nodigden vandaag 3
sprekers uit die kunnen tellen. Ik bedoel daarmee: sprekers om ù tegen te zeggen.
Sprekers die u zullen informeren maar – neem het van mij aan – die u ook zullen
ìnspireren. Over drie uur hebben de begrippen ‘waarderend organiseren’ en
‘inclusieve besluitvorming’ voor u geen geheimen, meer. U zal ook als geen ander
weten hoe de vork aan de steel zit als het erop aankomt innovatief aan de slag te
gaan met jouw vrijwilligersbeleid, in het omgaan met veranderingen.
David Wijnperle van Doendenker weet waarover hij praat. Hij weet ook wat er zo
specifiek is aan het veranderingsproces met vrijwilligers. Uit zijn rugzak komen

technieken om verandering in goede banen te leiden. U hoort – en hopelijk ZIET hem
ook zo dadelijk.
Nadien mag u zich ook laven aan de kennis en inzichten van Ylva Berg. We verlaten
het pad van de praktische wijsheid en boren de collectieve wijsheid van een groep of
organisatie aan. Deep Democracy leert je via inclusieve besluitvorming en
conflicthantering luisteren naar andere perspectieven. Zo vormt het een unieke
toegangspoort naar inzicht, innovatie en creativiteit. Ylva Berg, straks.
We sluiten deze studiedag af met Griet Janssens van – ik mag de nieuwe naam
noemen – Cultuursmakers (u weet wel, VTB-Kultuur van enige tijd geleden). Daar
waar Griet in het bestuursorgaan van ons steunpunt doorgaans voor een kritische
maar telkens loyale blik zorgt, daar waar ze telkens bezorgd is voor de dipegang van
de grote lijnen maar tegelijk oog heeft voor de details... zorgt ze vandaag voor een
vleug nostalgie. Hoe evolueerde de vrijwilligerswerking in die 100 jaar die de
Vlaamse Toeristenbond gebruikte om te vervellen en te groeien tot VTB-Kultuur en
Cultuursmakers? Hoe ga je om met vezrandering dus. Als iémand die het weet, dan
is het Griet Janssens wel.
Ik herhaal mezelf: u bent vandaag in goede handen.
Ik hoop van harte dat ik volgend jaar - als we elkaar weer live treffen - ook kan
zeggen over het vrijwilligersbeleid dat in ons land gevoerd wordt. Want daar is werk
aan. Ook daar veranderde er de voorbije tijd heel wat... en niet altijd ten goede, als u
het ons vraagt.
Als steunpunt blijven wij onverdroten inzetten op het beste voor de vrijwilligers en het
vrijwilligerswerk. Dat doen we door binnenkort met velen van u in gesprek te gaan in
een traject waarin we op zoek gaan naar de grenzen van het vrijwilligerswerk. Dat
doen we door iedereen die met vragen zit concrete, correcte en bruikbare
antwoorden te geven. En dan doen we door ons niet zondermeer neer te leggen bij
een beslissing van de overheid die wèl een oplossing lijkt voor voor de korte termijn
maar nefast weegt op vrijwilligerswerk op de langere termijn. Voor ons dus geen
verder gefrommel aan de wettelijke lijnen over de kostenvergoeding. Geen gefrunnik
ook aan de definitie van het vrijwilligerswerk. We zullen ervoor gaan, daar mag u van
op aan.
Ik wens u van harte een fijne voormiddag. Leve de vrijwilligers! Leve het
vrijwilligerswerk! Leve u allen die met vrijwilligers werken!
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