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Een drietal jaar geleden ging de stad 
Gent van start met een vrijwilligers‑
loket voor senioren. Het initiatief was 
een uitloper van het grootschalige be‑
hoefteonderzoek bij Gentse senioren, 
waarvoor de stad samenwerkte met 
de Hogeschool Gent en de VUB. Een 
van de vaststellingen van dat onder‑
zoek was dat veel senioren interesse 
hadden voor vrijwilligerswerk. De stad 
richtte daarop een vrijwilligersloket 
voor senioren op, waar kandidaat‑
vrijwilligers konden langskomen voor 
informatie en trajectbegeleiding.De 
medewerkers van het loket gingen dan 
op zoek naar een geschikte organisa‑
tie. ‘Algauw kregen we ook vragen van 
niet‑senioren: werkloze veertigers, 
vluchtelingen die het Nederlands nog 

niet machtig waren, men‑
sen die na een depressie of 
burn‑out langzaamaan de 
draad weer wilden opnemen. 
Tegelijkertijd kregen we ook 
vragen van organisaties. 
Ze wisten niet zo goed hoe 
ze een vrijwilligerswerking 
konden opzetten, ze hadden 
vragen over verzekeringen 
of over het op papier zet‑
ten van de afspraken met 
vrijwilligers. Zo groeide het 
idee van een Vrijwilligerspunt 
dat zich zou richten tot elke 
Gentenaar en waar ook de 
organisaties terecht zouden 

kunnen,’ zegt Marijke De Moor van 
Vrijwilligerspunt Gent.
Na een reorganisatie van de stads‑
diensten werd de regie van het 
vrijwilligersbeleid ondergebracht bij 
de dienst Welzijn en Gelijke Kansen. 
Het belangrijkste instrument van het 
Vrijwilligerspunt is de website die 
kandidaat‑vrijwilligers en organisaties 
bijeen wil brengen. Martine De Troch: 
‘Vrijwilligers kunnen er vrijwilligers‑
werk op hun maat zoeken, dat past 
bij hun interesses, hun leefwereld, 
hun beschikbaarheid. Organisaties, 
stedelijke en OCMW‑diensten kun‑
nen er vrijwilligers vinden die aan hun 
vraag tegemoetkomen.’ De website is 
zeer gebruiksvriendelijk, de knoppen 
spreken voor zich: ‘ik zoek vrijwilligers‑

werk’, ‘ik zoek vrijwilligers’, ‘kalender’, 
‘veel gestelde vragen’, ‘contact’. Voor 
kandidaat‑vrijwilligers die niet goed 
met de computer overweg kunnen of 
die meer hebben aan persoonlijk con‑
tact, houdt het Vrijwilligerspunt elke 
maandag‑ en vrijdagmorgen spreek‑
uur, op andere dagen staan de mede‑
werkers na afspraak ter beschikking. 
Ook organisaties zijn welkom in het 
administratief centrum aan het Zuid. 
Sinds de kick‑off op 8 december 2016 
hebben al 141 organisaties en diensten 
zich op de website geregistreerd. Ze 
hebben samen 77 vacatures geplaatst. 
‘De focus lag in eerste instantie op de 
vrijwilligersorganisaties en diensten’, 
zegt Mohamed El Bakali. ‘In de ko‑
mende maanden volgt een campagne 
naar alle Gentenaars om hun profiel 
aan te maken op de website: naar welk 
vrijwilligerswerk ben ik op zoek, in 
welk stadsdeel, op welke uren enzo‑
voort. We zullen het Vrijwilligerspunt 
zeer ruim bekendmaken via affiches, 
met artikels in het stadsmagazine 
en via de aanwezigheid op allerlei 
evenementen.’ Daarvoor schakelt het 
Vrijwilligerspunt overigens ook zelf 
twee vrijwilligers in, twee gedreven 
dames die geen gelegenheid voorbij 
laten gaan om de nieuwe service te 
promoten en het vrijwilligerswerk aan 
te prijzen.  
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Van 4 tot en met 12 maart vindt in heel Vlaanderen de Week van de Vrijwilliger plaats, 
om het vrijwilligerswerk te promoten en om de 750.000 vrijwilligers te bedanken: 
www.vrijwilligersweek.be. 
Meer informatie over het Vrijwilligerspunt Gent vindt u via https://vrijwilligerspunt.stad.gent.

GENT - De stad Gent heeft sinds december vorig jaar een Vrijwilligerspunt. Op de 
website kunnen vrijwilligers vacatures van organisaties en diensten raadplegen en 
zich kandidaat stellen. De organisaties van hun kant kunnen er de profielen van 
kandidaat-vrijwilligers bekijken en met hen contact opnemen. Wie persoonlijker 
begeleiding wenst, kan ook gewoon langsgaan.

Vrijwilligerspunt Gent brengt 
vrijwilligers en organisaties bijeen
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