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Een oproep voor nieuwe vrijwilligers verschijnt op de 
meeste plaatsen in het gemeentelijke informatieblad, 
zoals het tweemaandelijkse Edegem Vandaag. ‘Om de 

vacatures herkenbaar te maken werken we altijd met dezelfde 
lay-out,’ vertelt welzijnswerker Wannes Wahlen. ‘Bovendien 
laten we regelmatig  een vrijwilliger kort aan het woord over 
zijn ervaringen. Zo krijgt de vrijwilliger zelf waardering en 
komt vrijwilligerswerk dichter bij de mensen. Voor een drin-
gende vacature is letterlijk aanspreken het zinvolst.’  

Maar je kunt nog gerichter te werk gaan. Inge Rots, dienst-
hoofd gezins- en seniorenzorg van Izegem, wilde in de deelge-
meente Emelgem het vrijwilligerswerk onder buurtbewoners 
stimuleren, omdat ze tijdens huisbezoeken hoorde van kleine 

ongemakken bij alleenstaande ouderen, zoals een dame die 
de rolluiken niet meer kan optrekken: ‘We hebben hier geen 
personeel voor, dus moesten we op zoek naar vrijwilligers. In 
zulke gevallen steken we nu bij de naaste buren kaartjes in 
de bus, met de vermelding dat de buurman bijvoorbeeld de 
vuilniszakken niet meer buitengezet krijgt. Algauw krijgen 
we dan reactie. Zo hebben we al een aantal keren een goede 
oplossing kunnen bieden.’ Inge Rots geeft dit bewust niet de 
titel van vrijwilliger om het gebaar zo informeel mogelijk te 
houden en geen drempel te bouwen. 

Lokale besturen moeten dus niet alleen inzetten op de be-
hoeften vanuit hun eigen diensten. Voor alle organisaties die 
met vrijwilligers op hun grondgebied werken, kunnen ze veel 

Vrijwilligers lokken
Van het lokale dienstencentrum tot de sportdienst, van rijden voor de mindermobielencentrale tot activiteiten 
voor jongeren organiseren: bij de lokale besturen zijn veel vrijwilligers aan de slag. Ze krijgen nu bloemen in de 
week van de vrijwilliger. Maar hoe vindt u deze mooie witte raven? 
tekst joke vandewalle en jan verdée beeld stad brugge

buurtspecial

Inwoners die vrijwilligerswerk doen, zijn belangrijk voor lokale 
besturen. Ze bouwen mee aan een bruisend verenigingsleven, 
ouderen die actief blijven als vrijwilliger, zijn minder eenzaam  
of hebben minder snel zorgbehoeften.
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betekenen. Inwoners die vrijwilligerswerk doen, zijn be-
langrijk voor lokale besturen. Ze bouwen mee aan een 
bruisend verenigingsleven, ouderen die actief blijven als 
vrijwilliger, zijn minder eenzaam of hebben minder snel 
zorgbehoeften. 

Dankjewel met een geschenkbon
Steeds meer ontstaan er ook vrijwilligersloketten of loka-
le steunpunten voor vrijwilligerswerk. Zo vierde de vrij-
willigerscentrale van Brugge eind vorig jaar haar vijfde 
verjaardag. Deze vrijwilligerscentrale brengt kandidaat-
vrijwilligers en vacatures van alle organisaties of vereni-
gingen uit de buurt samen. Zo ondersteunt en informeert 
ze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en staat ze in 
voor de promotie van het vrijwilligerswerk in het alge-
meen. Een van de opvallendste acties waren de affiches 
van diverse vrijwilligers, jong en oud, ‘getatoeëerd’ met 
een groot hart voor vrijwilligerswerk. Op deze manier 
wilde de vrijwilligerscentrale inwoners sensibiliseren en 
warm maken voor de vrijwilligersbeurs in mei vorig jaar. 

Later werd ook de Doe Goed Pas gelanceerd. Met deze pas 
kunnen alle Brugse vrijwilligers en mantelzorgers in 2016 
een jaar lang genieten van toffe kortingen en voordelen 
bij meer dan tachtig lokale handelaars. Want een dank-
jewel van tijd tot tijd mag bij vrijwilligers niet ontbreken!  

Ook andere lokale besturen zetten graag hun vrijwilli-
gers in de bloemetjes. Zo belonen stad en OCMW Lier 
sinds juni 2015 elke maand een vrijwilliger of groep van 
vrijwilligers met de titel FiereLier. ‘Iedere Lierenaar kan 
een vrijwilliger nomineren,’ vertelt Ingrid Sillis, dienst-
hoofd externe communicatie van de stad: ‘Ook Liere-
naars die zich, los van de formele vrijwilligerswerking, 

Vrijwilligersvriendelijke gemeente

Rekwup leent u herbruikbare drinkbekers voor uw 
evenementen! U betaalt alleen het transport en het wassen. 

Rekwup scrl  - ✆ 0487-698-373 - ✉ mlo@rekwup.be
www.rekwup.be

Afspraak op het Salon Horecatel van 6 tot 9 maart, stand 1a11

Drink, 
herbruik 
& recycleer!

UW VOORDELEN
Economische voordelen > minder reiniging en minder te behandelen afval

Beter imago > schonere gemeente
Respect voor de site > beter gesorteerde vuilnisbakken

Uw reclame op de drinkbekers
Rekwup neemt alles voor zijn rekening > opslag, transport, wassen

ONZE DRINKBEKERS
De stevigste drinkbekers (PPR voedingsplastic)

Praktisch> vasthaaklip
100% recycleerbaar, herbruikt, gerecycleerd

ONZE DIENSTEN
À la carte 

100% hygiënisch > HACCP, Afsca, wassen conform de norm DIN10510
100% duurzaam > laag verbruik (water, energie, wasproducten), 

zonnepanelen, enz.
ONZE VOORDELEN

100% Belgische coöperatieve vennootschap
Wegbereiders van de herbruikbare drinkbekers sinds 2008

Sociale integratie, werklozen, gehandicapten
Werkelijke bekommernis voor het milieu en de maatschappij w
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advertentie

regelmatig vrijwillig inzetten om de leefbaarheid en de sa-
menhorigheid in de stad te verbeteren, kunnen een nomi-
natie krijgen. Elke maand selecteert een jury een “FiereLier”.  
Die krijgt natuurlijk eeuwige roem, aangevuld met een lokale 
geschenkbon en een leuk hebbeding.’  

Joke Vandewalle is VVSG-stafmedewerker thuiszorg Oost-Vlaanderen 

en Jan Verdée is projectmedewerker lokale besturen bij het Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Werken aan een vrijwilligersvriendelijk  
klimaat binnen uw eigen gemeente is geen 
evidente opdracht. Om de lokale bestu‑
ren in Vlaanderen hierbij te ondersteunen 
werkt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers‑
werk samen met Cera en de VVSG aan een 
nieuw project voor vrijwilligersvriendelij‑
ke gemeenten. Na een gezamenlijk on‑
derzoek van de behoeften van lokale be‑

sturen op het vlak van vrijwilligerswerk, 
worden instrumenten ontwikkeld en 
eventueel intervisies georganiseerd. Dat 
levert een draaiboek op met diverse inspi‑
rerende praktijken en modellen.
Het project startte eind 2015 en loopt tot 
eind 2017. In de eerste fase werken we 
vooral aan de inventarisatie van vragen 
en behoeften bij de lokale besturen. 

Zit u met vragen? Hebt u interesse in het 
project of zin om andere lokale besturen 
te inspireren met uw initiatieven?
Geef gerust een seintje via  
joke.vandewalle@vvsg.be, VVSG‑
stafmedewerker netwerk thuiszorg of 
via jan@vsvw.be, projectmedewerker 
Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk.

Een dankjewel van tijd tot tijd mag 
bij vrijwilligers niet ontbreken!


