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1. De kracht van tools.vrijwilligerswerk.be

Waar kan ik als vrijwilliger aan de slag? Hoe begin ik aan vrijwilligerswerk? Welke regels moet ik volgen?
Met die vragen zitten heel wat potentiële vrijwilligers. Als organisatie wil je graag je vrijwilligersvacatures 
ook in de kijker zetten en zoek je naar verschillende kanalen. Het lastige is dat je daarbij vaak hetzelfde 
werk moet doen: steeds opnieuw vacatures invoeren is tijdrovend. Ook als je wil informeren moet je steeds 
opletten: de wet kan veranderen, bedragen van kostenvergoedingen worden geïndexeerd…  

Dat is nu verleden tijd! Met tools.vrijwilligerswerk.be kan je jouw vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op 
de eigen website tonen. Met diezelfde applicatie gaan ook tientallen lokale besturen aan de slag en zullen 
je vacatures straks beter en beter vindbaar worden doorheen heel Vlaanderen. Daarnaast kan je kiezen uit 
een heel wat teksten om vrijwilligers te informeren. Verandert er iets? Dan passen wij dit centraal aan en 
verschijnt alles correct op je website.  

Over www.vrijwilligerswerk.be 

www.vrijwilligerswerk.be trekt om en bij de 30.000 bezoekers per maand: allemaal mensen die op zoek 
zijn naar tof vrijwilligerswerk in hun buurt. Op deze vacaturebank voor vrijwilligerswerk staan duizenden 
organisaties met vrijwilligersvacatures voor heel Vlaanderen, in zowat alle sectoren. De verenigingen en 
lokale besturen op www.vrijwilligerswerk.be voeren zelf hun vacatures in. Elke organisatie in Vlaanderen, 
die onder de vrijwilligerswet valt, kan gratis gebruik maken van dit platform om vrijwilligers te werven.  

We weten dat mensen vooral vrijwilligerswerk in hun eigen buurt zoeken. Lokale vrijwilligersvacatures zijn 
dus een interessant aanbod voor kandidaat-vrijwilligers. Daarom is er bij de vernieuwing van 
www.vrijwilligerswerk.be zwaar ingezet op lokaal zoeken: elke vacature wordt gemakkelijk gevonden op 
basis van de postcode en al in tientallen gemeenten en steden op de website van het lokaal bestuur 
getoond. Bekijk deze op de kaart. 

Het Vlaams Steunpunt zet daarbij in op kwaliteit en promotie van de vacatures, en kijkt na of de 
organisaties die een account aanmaken vallen onder de toepassing van de vrijwilligerswet.  
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2. Voordelen voor jouw organisatie?

1. Je toont dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor jullie.

2. Mensen die je website bezoeken ontdekken wat vrijwilligerswerk bij jullie inhoudt.

3. Je werkt mee aan het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid, door versnippering in het
vrijwilligerswerk tegen te gaan. Mooi!

4. Voer je vacatures 1 keer in op www.vrijwilligerswerk.be, maar zie ze tegelijk ook op je eigen website
verschijnen. Geen dubbel werk meer!

5. Promoot je eigen vrijwilligersvacatures op meerdere plaatsen.

6. Geniet van de grote visibiliteit op de website www.vrijwilligerswerk.be.

7. Een account op www.vrijwilligerswerk.be is goed voor je SEO. Het bezoek op je website neemt toe.

8. Informeer jullie vrijwilligers correct en helder, zonder kopzorgen over aangepaste bedragen of
wetswijzigingen.

3. De mogelijkheden van tools.vrijwilligerswerk.be

Met tools.vrijwilligerswerk.be kan je op je website informeren over vrijwilligerswerk zonder moeite: 

3.1 Gratis teksten over vrijwilligerswerk 

•Kies zelf welke teksten je toont:

•Teksten voor organisaties: tips om te werken met vrijwilligers en correcte info de
vrijwilligerswet voor organisaties

•Teksten voor vrijwilligers: heldere info over de vrijwilligerswet, op maat van vrijwilligers

•Promotie van de Gratis Vrijwilligersverzekering: maak de verzekering mee bekend 

•Promotie van vrijwilligerswerk: over de voordelen van vrijwilligerswerk, hoe eraan beginnen,
... Maak mensen mee warm.

Je kan deze teksten ook combineren met je eigen teksten. Heel eenvoudig, én gratis! 

3.2 Specifieke vacatures van www.vrijwilligerswerk.be, zoals je eigen vacatures (tegen een 
kleine vergoeding) 

tools.vrijwilligerswerk.be werkt met een API, waarbij de vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op een 
gefilterde maar veilige manier, dynamisch op je eigen website kan vertoond worden. De 
vrijwilligersvacatures die je zo binnenhaalt zullen eruit zien alsof ze onderdeel zijn van je eigen website. 
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Met een gebruiksvriendelijke tool stel je zelf de filters kan in en pas je het uitzicht aan naargelang je eigen 
wensen. De invoer van organisatiefiches en vacatures blijft gecentraliseerd op www.vrijwilligerswerk.be.  De 
teksten worden beheerd en up to date gehouden door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kortom: 

•Vacatures kunnen op jullie eigen website getoond worden op basis van een selectie van filters,
bijvoorbeeld:

•1 of meer organisaties op www.vrijwilligerswerk.be (bijvoorbeeld voor je eigen vacatures)

•1 of meer sectoren (vooral interessant voor sectorale steunpunten)

•1 of meer postcodes (vooral interessant voor steden en gemeenten)

•Alle andere filters die aanwezig zijn op de databank www.vrijwilligerswerk.be

•Er zijn twee weergaven voor vacatures mogelijk op jullie website. Je kan deze ook combineren:

1. In de kijker module: een beperkte lijst met vacaturetitels en organisatienaam, die in hetzelfde
venster doorklikken naar de vacatures.

2. Een overzichtslijst van vacatures op basis van de gebruikte filters, bijvoorbeeld je eigen
organisatie. De vrijwilliger kan zelf verder nog bestaande zoekfilters toepassen, om de
resultaten te verfijnen.

•Bij doorklikken opent de vacature (detailpagina) in hetzelfde venster op de jullie website.

•Er is een ‘keer terug’ knop om terug naar de overzichtslijst te keren.

•De potentiële vrijwilliger kan zich via een link tevens registreren of inloggen op
www.vrijwilligerswerk.be om zoekopdrachten te bewaren en mailalerts in te stellen.

Let op: je kan de data van de vacaturebank en teksten niet standaard verder bewerken vanop je eigen 
platform. Verregaande bewerkingen, filters en vormgeving maken geen deel uit van de standaard applicatie 
en kunnen alleen na verder overleg bekeken worden. Met de standaard applicatie kan je ook geen 
vacatures uit eigen databanken importeren in de databank van www.vrijwilligerswerk.be. 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voert zelf geen data (organisatiefiches en vacatures) in op de 
databank. Dit doe je als organisatie zelf met je eigen account. Je kan hiervoor intern meerdere redacteurs 
aanmaken.  

3.3 Ondersteuning bij het invullen van je website en je werving 

Bekijk onze gratis toolbox ‘Vrijwilligerswerk op je website’ voor meer tips:  https://
www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-vrijwilligerswerk-op-website/  

Toolbox Vrijwilligers Werven: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/
toolbox-vrijwilligers-werven/ 
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3.4 Technische support 

Je zorgt in principe zelf voor implementatie van de API op je website, met je eigen diensten of 
webbeheerder. Wij zorgen voor een handige wizard waarmee je de juist filters en beperkte aangepaste 
vormgeving (lettertypes, kleuren) kan aanpassen, via  tools.vrijwilligerswerk.be. Daarnaast zorgen we voor 
een (online) handleiding die jullie vlot op weg helpt. Enkele stukjes code worden daarbij op je eigen 
website geplakt. Doorgaans geeft dit weinig problemen. 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is bij technische problemen de tussenpersoon naar de helpdesk. Als 
partner kan je bij vragen die niet beantwoord kunnen worden via de online documentatie en 
problemsolving terecht bij ons. Indien nodig wordt er door de medewerker bij het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk een ticket voor support aangemaakt en opgevolgd door de externe leverancier. Bij 
problemen kan je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk contacteren per e-mail op 
vrijwilligerswerk@vsvw.be.  

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft ten allen tijde instaan voor het technisch en inhoudelijk beheer 
van www.vrijwilligerswerk.be. Dat wil zeggen dat organisaties met vragen over de vacaturebank steeds 
naar het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk doorverwezen mogen worden. Het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk kan organisaties tevens bijstaan met advies over werving en vacatures, maar staat niet in 
voor het aanmaken van vacatures voor organisaties en partners. 

4. Doe mee!

Hebben jullie interesse, dan kan je vrijblijvend terecht voor meer informatie bij Jan Verdée, 
vrijwilligerswerk@vsvw.be of je aanvraag tot toegang doen op https://tools.vrijwilligerswerk.be/registreer. 

Lees eerst de gebruiksvoorwaarden: https://tools.vrijwilligerswerk.be/gebruiksvoorwaarden 

5. Prijzen

We vragen een kleine jaarlijkse bijdrage voor de vacaturewidget om de onkosten voor het gebruik en 
doorontwikkeling van de webapplicatie mee te dragen. Het betreft onkosten die het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk maakt op vlak van extra hosting voor de achterliggende zoekmachine, de helpdesk bij 
onze leverancier waar je via ons mee van kan genieten en tot slot blijven wij uiteraard het technisch en 
inhoudelijk beheer van www.vrijwilligerswerk.be opvolgen. De tekstwidget is volledig gratis. 

Tarieven kan je hier nakijken: https://tools.vrijwilligerswerk.be/tarieven 
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8. Vragen of interesse?

Contacteer Jan Verdée op jan@vsvw.be of 0472 05 39 47 
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