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Traject voor een nieuwe  
vrijwilligerswerking 

MERELBEKE – Het OCMW wil zijn vrijwilligers meer bij het beleid betrekken. Met het 
participatietraject LDC 2020 wil Merelbeke tot een nieuwe en meer gedragen vrijwil-
ligerswerking te komen. Na zes maanden heeft Merelbeke niet alleen een plan van aan-
pak maar ook het engagement van zijn doelgroep om de weg mee verder uit te stippelen.

De vraag van de 
OCMW‑raad om een 
nieuwe visie voor de 
vrijwilligerswerking 
belandde bij Gino Van 
Damme, coördinator 
thuiszorgdiensten. 
Samen met Ca‑
rine Verhoeyen en 
Kristine De Volder, 
respectievelijk 
verantwoordelijke 

vrijwilligerswerking van het woonzorgcentrum 
en coördinator van het lokaal dienstencentrum, 
richtte hij een focusgroep op met een zestal 
vrijwilligers. Tijdens vier avonden doken ze samen 
in de vrijwilligerswerking om te zoeken naar 
elementen die de beleidsnota mee vorm kunnen 
geven. Kristine De Volder liet zich inspireren door 
nieuwe en verfrissende manieren van vergaderen: 
‘Geen enkele bijeenkomst hebben we gewoon aan 
een tafel vergaderd. Tijdens de eerste sessie orga‑
niseerden we een ludieke kennismaking en lieten 
we iedereen aan de hand van post‑its vertellen 
waarom ze vrijwilliger werden. Dit gaf ons inzicht 
in de drijfveren om vrijwilliger te worden en het 
ook te blijven.’ 
Tijdens een tweede bijeenkomst focuste de groep 
op de positie van vrijwilligers binnen de organisa‑
tie. Iedereen bracht een Playmobilfiguurtje mee 
en gaf zichzelf een plek op een grondplan van de 
OCMW‑campus. Kristine De Volder: ‘Zo ontdekten 
we waar vrijwilligers zichzelf zien staan: bij ons, 
hun begeleiders, of bij de bewoners? Met andere 
Playmobilfiguurtjes plaatsten ze ook hun ver‑
antwoordelijken op de plattegrond. Aan de hand 
van bouwelementen konden ze aantonen of de 
verantwoordelijken boven of naast hen staan. Het 
was voor ons verhelderend te zien dat sommige 
vrijwilligers het als een minpunt beschouwen dat 

ze geen nauw contact hebben met hun verant‑
woordelijke.’ 
Een derde sessie legde het verloop van de vrijwil‑
ligerswerking bloot: van werving over onthaal 
tot coaching en evaluatie. Hieruit bleek dat 
het OCMW te weinig aandacht heeft voor een 
‘exitgesprek’. Kristine De Volder: ‘Vrijwilligers die 
beslissen te stoppen, vertrekken soms met een 
negatief gevoel en dragen dit ook uit. Door een 
eenvoudige babbel kan een organisatie leren wat 
er is misgelopen en door begrip te tonen kan ze de 
vrijwilliger met een beter gevoel laten vertrekken.’

De focusgroep kreeg ook een nieuw plan voor 
werving en onthaal voorgeschoteld en kon zelf 
ideeën voor een betere manier van werken 
voorstellen. Dit leverde meteen een paar concrete 
voorstellen op zoals een peter‑ en meterschap 
voor nieuwkomers. Kristine De Volder: ‘Tot onze 
aangename verrassing zagen onze vrijwilligers 
zichzelf als een geschikte peter of meter en 
hoefde dit niet iemand van ons team te zijn. Een 
ander voorstel waar we mee aan de slag kunnen, 
is een aantrekkelijke welkomstbrochure in plaats 
van de huidige, droge vrijwilligersovereenkomst.’
Er rest de focusgroep nog één gespreksavond 
over werving en waardering. Dat zou het team  
voldoende stof moeten opleveren voor een 
beleidsnota die gedragen is door de doelgroep 
in kwestie. Maar daar stopt het niet. Kristine De 
Volder: ‘Zelfs wanneer we in het najaar met de 
plannen aan de slag gaan, willen we onze vrijwil‑
ligers op een structurele manier blijven betrek‑
ken bij het beleid dat we voor hen uitstippelen. 
Die vraag kwam van de focusgroep zelf, dus we 
blijven zoeken naar creatieve samenwerkingsmo‑
gelijkheden met onze vrijwilligers. Het zou zonde 
zijn hen enkel in te schakelen voor uitvoerende 
taken.’
katrien gordts
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 Kristine De Volder, coördinator Lokaal Dienstencentrum, kristine.devolder@ocmwmerelbeke.be 


