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Wie verbinden wij met elkaar? 







Waarom vrijwilligerswerk? 

FUN - FAST - FLEXIBLE

Sociale impact

Professionele impact

Impact op samenleving

Voor anderstalige nieuwkomers



Waarom vrijwilligerswerk? 

Context:
• Vrijwilligerswerk zit in ons bloed ... maar staat onder druk

• Men wil inzetten op diversiteit, maar dan eerder via 'zachte' strategieën

• 78% van het middenveld: geen of enkele vrijwilligers van niet-Belgische
origine in het vrijwilligersbestand

• Contacten tussen nieuwkomers/mensen van andere origine en 'Belgen': 
vaak vluchtig, op geijkte vindplaatsen en 'verticaal' 

Voor ontvangende organisaties



Drempels? 

Wat zijn de drempels om 
écht op in te zetten op 

inclusief vrijwilligerswerk?  



Drempels? 

• Gebrek aan knowhow
• 'We vinden ze niet'
• Taal
• Mobiliteit
• Begeleiding niet mogelijk, geen tijd voor
• Onduidelijk wettelijk kader (wie mag, wie mag niet?)
• Culturele verschillen
• Omgang met personeel/andere vrijwilligers
• Mensen blijven niet lang
• Betekenis van het engagement



Maar ook: KANSEN!



Waarom vrijwilligerswerk? Voor ontvangende organisaties

• Vrijwilligersbestand diverser maken
• Eigen vrijwilligers en publiek in contact brengen en laten kennismaken 

met nieuwkomers
• Positief imago
• Beleidsdoelstellingen rond diversiteit bereiken
• Drempels leren verlagen
• Nieuwe, gemotiveerde vrijwilligers aantrekken om de werking te 

versterken
• Actieve participatie en betrokkenheid van een doelgroep die anders 

moeilijk bereikt wordt 



Waarom vrijwilligerswerk? 

• Via vrijwilligerswerk mede-eigenaar maken
• Betere weerspiegeling van de superdiverse maatschappij worden
• Straalt uit naar de rest van de werking, organisatie of event
• Eerste stappen op weg naar meer inclusieve organisatie

Maar ook: 
• We vinden niet voldoende 'andere vrijwilligers'
• We willen hen een kans bieden
• 'Ze mogen blij zijn' 

voor ontvangende organisaties



Aan de slag met inclusief vrijwilligerswerk



‘We vinden ze niet’

• Ga actief op zoek, geef woordje uitleg

• Lokale vrijwilligersbeurzen

• Nederlandse lessen, maatschappelijke oriëntatie (Agentschap Integratie
en Inburgering)

• Vrijwilligersloket in je stad

• Flyer in verschillende talen – presentatie in klare taal

NOG?



de BASIS!

• Tijd!

• Effectieve vrijwilligerswerk is maar 1 stap in het process

• BASIS: Zorg dat men goed begrijpt wat vrijwilligerswerk is 
⚬ Wettelijk kader – wie moet op de hoogte zijn?
⚬ Meertalige video/teksten, visueel maken van taken
⚬ Geen écht werk, maar in je vrije tijd
⚬ Je 'krijgt' nog veel andere dingen (netwerk, skills,…). Benoem deze

expliciet
⚬ Soms een vergoeding (geen loon!)



Maak de taken visueel 



Nederlands (én dialect oefenen)
Netwerken
Organisaties en de stad leren kennen
(werk)ervaring opdoen
Interessante dingen leren
CV versterken
Steentje bijdragen, actieve participatie
Zelfvertrouwen vergroten, gevoel van eigenwaarde versterken
Kleine vergoeding
Actief bezig zijn, leuke dingen doen
Positieve beeldvorming rond migratie

Checklist: wat kan je organisatie bieden? 



Je hebt geïnteresseerden? Wat nu?

Hoe schrijven jullie nieuwe vrijwilligers momenteel in in de werking?

Is er een intakegesprek? 

Welke formaliteiten of aanmeldingssystemen heb je? 



• Maak de aanmelding laagdrempelig

• Zorg voor een uitgebreide intake en vraag naar:  
⚬ Talenten en skills
⚬ Ervaring in het verleden (werk en vrijwilligerswerk)
⚬ Dromen naar de toekomst toe
⚬ Basisgegevens met aandacht voor: 
￭ Mobiliteit
￭ Contacttalen
￭ Dieet

⚬ Waarom men vrijwilligerswerk wil doen
⚬ Soort taken en soort engagement

Intake



Van intake naar ... de voorbereiding! 

• Creëer momenten waarop je de vrijwilligers beter kan leren
kennen, en zij jou!

• Investeer tijd in regelmatig contact (praktisch en sociaal)

• Informeer je team, andere vrijwilligers,… over de 
samenwerking. 
• Ga na of de vrijwilligers alles hebben (aangepaste kledij?) 

en voorzie indien nodig. 

• Geraakt iedereen ter plaatse? 

• Ga mee tijdens de start



Tips and Tricks

Welke (eenmalige) activiteiten zouden binnen je organisatie een
ideaal kennismoment of instapmoment zijn?  

Bepaalde events of eenmalige activiteiten waar je nieuwe
vrijwilligers kan inschakelen?



Focus op zinvol vrijwilligerswerk!

• Wat is waardevol vrijwilligerswerk? 

⚬ Leer-, ontmoetings- of oefenkans
⚬ Waar men niet alleen staat! (buddy!?)
⚬ Pas op met grijze zone, goedkope arbeid
⚬ Gekoppeld aan talenten en interesses (out of the box!)
⚬ Gelinkt aan motivatie van beide partijen

Vinger aan de pols houden (voor-na-tijdens)
Evaluatie: doorvragen!



Tips voor inclusief samenwerken

• Tijd!

• Duidelijk aanspreekpunt

• Namen kennen

• Hoe gaat het? 

• Basisvoorzieningen: toilet, drank,
aparte ruimte

• Administratie klaar



Tips voor inclusief samenwerken

• Vertrouwen
• Gezelligheid
• Duidelijke instructies (wat is het eindresultaat?), 

jobinhoud niet plots veranderen
• Materiaal tonen, tijd en terrein afbakenen

Loopt er iets niet zoals gewenst? Belang van 
duidelijke feedback! 
• Op het moment zelf
• Persoonlijk tot de vrijwilliger
• Uitleggen wat je graag anders ziet



Taaltips!

• Vermijd dialect
• Gebruik geen kromme taal
• Eenvoudig – herhaling
• Taalmix in de groep
• Vertaal-apps (Sayhi, google translate)
• Visueel ondersteunen
• Stel open vragen om te controleren of 

de boodschap werd begrepen
• Wees creatief



Achteraf? Inclusieve nazorg

• Uitnodigen om iets te drinken achteraf

• Contact houden

• Evalueren – doorvragen

• Geef inspraak in je werking, luister naar en hou rekening met ideeën

• Heb aandacht voor je eigen blinde vlekken

• Zeg ook eerlijk als iets niet OK was

• Geef je een vergoeding? Geef duidelijke informatie over de betaling



Mogen wij met vrijwilligers werken? 
Zijn onze vrijwilligers goed verzekerd? Ook voor burgerlijke aansprakelijkheid?
Hebben we een vrijwilligersbeleid?
Werken we met een vrijwilligerscontract of een register? 
Kunnen we ons aanbod aan vrijwilligerswerk visueel/tastbaar maken?
Kunnen we activiteiten/bezoeken organiseren om aanbod kenbaar te maken? 
Kunnen we vrijwilligerswerk aanbieden waar ontmoeting/samenwerking mogelijk is?
Is ons vrijwilligerswerk 'waardevol'? Op welke manier en voor wie? 
Hebben we voldoende taak of evenement-vrijwilligerswerk
Kunnen we het vrijwilligerswerk/de ervaring valoriseren? 
Is 'goed Nederlands' voor elke taak écht zo belangrijk? Of zijn er andere creatieve 
oplossingen?  

voor de ontvangende organisaties/besturen Checklist



Checklist voor de ontvangende organisaties/besturen 

Zijn de afspraken én verwachtingen duidelijk voor iedereen?
Hebben we een duidelijke contactpersoon die makkelijk bereikbaar/aanspreekbaar is?
Is iedereen (medewerkers, andere vrijwilligers) op de hoogte van het feit dat er 
vrijwilligers anderstalig zijn? 
Vergoeden we onze vrijwilligers of niet? Waarom wel of waarom niet? Kunnen we daar
bepaalde uitzonderingen op maken voor bepaalde doelgroepen? 
Is het duidelijk waarom we extra willen inzetten op het betrekken van anderstalige
nieuwkomers als vrijwilligers? Wat is onze motivatie/drijfveer? 
Zijn er doorstroom- of groeimogelijkheden binnen de organisatie? 
Zijn er andere manieren om de (anderstalige) vrijwilligers nog meer te betrekken? 
Drinken we iets samen na het vrijwilligerswerk? Organiseren we een bedankingsfeest?  



DANKJEWEL!
NOG VRAGEN? 
SHOOT! 

0495 78 97 28  
farah@refuinterim.be
www.refuinterim.be


