
Diversiteit en 
toegankelijkheid



GVV en diversiteit

• Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid 
• Visie Vlaamse Regering 
• Actieplan Vlaamse Regering 

• o.a. Vlaams Expertisecentrum





Visie Vlaamse Regering op 
vrijwilligerswerk

• 6 basiselementen 
 1. vrijwilligerswerk zuiver houden (definitie) 
 2. vrijwilligers beschermen (o.a. verzekeringen/

klachten) 
 3. inzetten op ondersteuning en informatie voor 

vrijwilligers (vorming, info,…) 
 4.het verenigingsleven ondersteunen (o.a. digitaal 

loket) 
 5. iedereen de kans geven om vrijwilligerswerk te 

doen 
 6. vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken



Bevindingen
• Meting Vrijwilligerswerk in België: geen duidelijke indicatoren over 

diversiteit 
• Hoewel de voordelen van vrijwilligerswerk op vlak van persoonlijke en 

sociale ontwikkeling gekend zijn, nemen kansengroepen er beduidend 
minder deel aan. Er bestaan verschillende goede voorbeelden van 
initiatieven die succesvol zijn in het betrekken van vluchtelingen of 
mensen in armoede bij vrijwilligerswerk. We willen deze goede 
voorbeelden inventariseren, verspreiden en bekijken op welke manier 
deze kunnen versterkt en uitgebreid worden. We zien hierin een rol 
weggelegd voor het expertisecentrum dat in samenspraak met het HOV 
verdere beleidsinitiatieven kan voorstellen. Ook vzw Demos, de 
participatie-instelling voor de vrijetijdssectoren cultuur, jeugd en sport, 
kreeg een specifieke taak hiervoor toegewezen (zie tabel als bijlage, 
actie V32). 



Actieplan
• Visie concretiseren via Actieplan 

Door in te zetten op:  

Vrijwilligersmanagement: rekruteren en waarderen van vrijwilligers, ontwikkelen 
van vrijwilligersmanagement voor organisatoren van vrijwilligerswerk, met oog 
voor diversiteit. 

Toegankelijkheid en doelgroepen: onderzoekenidentificatie van goede praktijken 
met betrekking tot bepaalde kansen- en doelgroepen die beduidend minder 
participeren aan vrijwilligerswerk. Resultaten hiervan dienen op langere termijn 
omgezet worden in nieuwe (beleids)initiatieven. 



Actieplan

Aandacht voor klachten in GVV:  

Individuele vrijwilligers zijn kwetsbaar. Bij juridische of fiscale geschillen zijn zij 
immers vaak de benadeelde partij. Vrijwilligerswerk wordt ook wel eens misbruikt 
door malafide organisaties en ook dit vaak ten nadele van de individuele vrijwilliger. 

De kanalen waarlangs deze individuele klachten gehoor kunnen vinden zijn weinig 
bekend. Samenwerking tussen het expertisecentrum en ombudsdiensten, zowel 
Vlaams als federaal, dringt zich op. We werken aan afstemming en overleg tussen 
genoemde partijen met het oog op duidelijke afspraken en samenwerking. 



En nu?
• Actuele info 
• via 

www.vlaanderenvrijwilligt.be

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be



