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Hoofdtitel in ‘Ant. Reg.’Wegwijzer





• 2018: 94 halve werkdagen, 1169 hulpvragen, 38 keer op stap 
met een klant

• Telkens 4 Vlaamse vrijwilligers, 6 a 7 vertaalvrijwilligers
• Dit verhaal: focus op de vertaalvrijwilligers
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• OCMW klanten
• Taalniveau Nederlands: 2.1
• Klaar voor activering of verder studeren
• Willen betekenis hebben, Nederlands oefenen, de 

maatschappij leren kennen. 
• Van enkele maanden tot enkele jaren vrijwilliger
• Totaal 32 unieke over de 3 jaren heen

De vertaalvrijwilligers



Hoofdtitel in ‘Ant. Reg.’Competenties 



Bij start:
”de kans op tewerkstelling verhogen”

OSCAR

Nadien vervangen door persoonlijke
brief met uitleg over vrijwilligerswerk
en competenties van de vrijwilliger. 

Competenties in de projectnota



Ja, 
Jan, maar!

Kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar werk? 



à Beleid “achter de schermen”
à Ontspannen sfeer
à Proces van bewustwording voor de vrijwilligers
à Doorheen je hele vrijwilligers beleid
à MAATWERK

Werken aan competenties is geen doel op zich 

Voorwaarde om te werken aan competenties? 



Doorheen beleid: warm vrijwilligersbeleid



Warm vrijwilligersbeleid





BASIS
Opluchting, ik kan iets doen voor anderen, ik voel me nuttig, ik 
krijg weer energie, ik durf nu praten, ik leer mensen kennen
Ik ben gespannen, ik ken hier niemand, ik versta de taal en de 
gewoonten niet en durf niet te praten met Belgen, ik heb geen 
betekenis in dit land, ik voel me moe
Ik leer bij over deze maatschappij, over de andere culturen, ik voel 
me cosmopoliet, ik kon integreren
Ik voel me een buitenstaander, ik ken de gebruiken en regels niet, 
ik heb geen contact met de Belgen of met de andere culturen in dit 
land

BEWUSTWORDING EN GROEI  VAN COMPETENTIES 
ik leer en durf Nederlands spreken, ik kan aandachtig luisteren, ik 
ben stressbestendig geworden, ik kan samenwerken met Belgen, ik 
bouw netwerken uit, ik leer veel bij over administratie

Welke competenties



- Werken met de VDAB tool
- Enkel vrijwilligers die willen gaan werken
- Pas als de basis er is
- Vooraf bespreken met de vrijwilliger: wil hij/zij dit? 
- Echte evaluatiemomenten inbouwen

Competenties: wat in de toekomst



• Formeel traject à repercussies???
• Impact op de groep? 
• Formeel kader mag geen doel op zich zijn maar een extra voor 

wie wil, de vrijwilliger houd de touwtjes in handen. 
• Vorming? 

Bezorgdheid 


