
Aanstellen
verantwoordelijke

Vrijwilligerswerk 
in kaart brengen:

› bevraging diensten
› informeren over regelgeving

Samenstelling werkgroep

Komen tot een gemeenschappelijke visie:
= het fundament van jullie intern beleid

Opstellen beleidsplan + begroting: 
voorstellen aan bestuur

Registratie van 
vrijwilligers

Op de rails: 

versterken van het vrijwilligers-
management binnen de diensten

Alles onder controle onderweg?
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Stappenplan bij een intern vrijwilligersbeleid
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Politiek 
draagvlak
Hoe vind je 
politieke steun?

Coördinatie en 
centralisatie
Hoe ver ga je 
in dit proces?

Betrokkenheid
Welke actoren 
betrek je?

Inzet van 
middelen
Welke middelen 
zet je in?

Regelgevend kader
Binnen welk kader 
ga je aan de slag?

Beleidsplan
Wat zijn de 
ingrediënten?

Antwoorden, inspiratie en checklists vind je op www.lokaalvrijwilligen.be

LOKAAL 
VRIJWILLIGEN

We werken aan een 
intern vrijwilligersbeleid

STERKER VRIJWILLIGEN IN DE BUURT

Wat?
z.o.z.



Vrijwilligers in jouw lokaal bestuur?

Zijn er al vrijwilligers?

› bibliotheek 
› lokaal dienstencentrum 
› cultureel centrum  
› mindermobielencentrale  
› integratiedienst  
› jeugddienst 
› sportdienst  
› ...

Een intern vrijwilligersbeleid?

Duidelijke plaats & 
betekenis van vrijwilligerswerk

In orde met de wet

Zicht krijgen op waar
vrijwilligers aan de slag zijn

Verankering

Evenwicht vinden tussen 
gelijkschakeling en eigenheid diensten

Eénvormigheid

Waardering en bescherming 
van vrijwilligers

Gedragenheid

Vrijwilligersvacatures op de eigen website via 
tools.vrĳwilligerswerk.be

Vraag je gratis account aan op 
www.lokaalvrĳwilligen.be

Voordelen?

Wat? 
› Vrijwilligersbeleid gericht op de vrijwilligers in de eigen diensten

?

Waarom? 

› Versnippering tegengaan!
      › heel verschillende afspraken per dienst
      › geen algemeen overzicht
      › veel onduidelijkheden

› Vergoeden de diensten hun vrijwilligers en op welke manier?
› Stellen de diensten contracten op met de vrijwilligers?
› Welke diensten werken met vrijwilligers?
› Zijn onze vrijwilligers verzekerd?
› Hoe waarderen we de vrijwilligers?

Meerwaarde vrijwilligers?

› meer dienstverlening 
  realiseren
› betere kwaliteit van 
  de dienstverlening

Hoe? Stappenplan zie ommezijde

Wil je je hierin verder verdiepen?

Hoe? 

Vorming

Nieuws

Vind
elkaar

Kennis

Jan Blogt

Forum

Tools en 
instrumenten

Let op!
Vrijwilligers zijn een aanvulling op het werk 
van de betaalde medewerkers, geen vervanging.

Surf naar www.lokaalvrijwilligen.be
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