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Aanleiding
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Zoeken naar vrijwilligersvriendelijk klimaat:

• toegang tot het vrijwilligerswerk 

• ondersteuning van vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen

Centrale en lokale 
overheden

Organisaties die met 
vrijwilligers werken

Vrijwilligers(werk)



Voor een goed begrip

Wat is vrijwilligerswerk? Vier kenmerken als vertrekpunt…

• (1) vrijwillige basis

• (2) zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen)

• (3) georganiseerd verband

• (4) met een maatschappelijk doel

Wie vrijwilligt (niet)?

• Veel mensen “vrijwilligen” (12% van de bevolking)

• … sommige groepen zijn ondervertegenwoordigd: belangrijke 

determinanten zijn: scholingsgraad, werk en beperkt sociaal netwerk

Waarom nemen zijn minder deel?

• Drempels praktisch (fysieke toegankelijkheid, info) 

+ psychologisch

• Systemen van in- en uitsluiting
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Voor een goed begrip (2)
Toegankelijkheid & maatschappelijke kwetsbaarheid

• Toegankelijkheid: ‘degree of fit’ (overeenstemming) tussen de 

mogelijkheden en ambities van de (potentiële) vrijwilliger, de organisatie 

met vrijwilligers werkt, het vrijwilligersbeleid

Concreet over toegankelijkheid? 7B’s

• Bruikbaarheid

• Betrouwbaarheid

• Begrijpbaarheid

• Bekendheid

• Bereikbaarheid

• Beschikbaarheid

• Betaalbaarheid

(Piessens, A., Hermans, K. & Vettenburg, N. (2008). Toegankelijkheid realiseren: een permanente 
opdracht. Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen (pp. 257–274). Brugge: Die Keure)
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Onderzoeksvragen

• Onderzoeksvraag 1

Wat zijn goede binnen- en buitenlandse praktijkvoorbeelden op 

het vlak van vrijwilligerswerk en wat typeert deze voorbeelden?

• Onderzoeksvraag 2

Wat zijn relevante beleidsinstrumenten uit het buitenland en 

wat typeert deze instrumenten?

• Onderzoeksvraag 3

Wat zijn aanbevelingen voor beleid en praktijk in functie van 

een meer toegankelijk vrijwilligerswerk in Vlaanderen?
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Methoden

1. Betrekken relevante stakeholders (stuurgroep -
klankbordgroep – participatieve aanpak)

2. Mapping en bevraging goede praktijkvoorbeelden

• online bevraging

• focusgroepen

3. Casestudies & analyse relevante beleidsinstrumenten in 
het buitenland

• Interviews

• documentanalyse
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Online bevraging

Zoektocht naar goede praktijkvoorbeelden

• Via stuurgroep en klankbordgroep

• Via sociale media

Meer te weten komen over…

• Profiel van de vrijwilligers

• Visie op toegankelijkheid

• Hoe participeren vrijwilligers?

• Toegangspoorten tot en begeleiding van vrijwilligers

• Eigen goede praktijken

• Ervaren hindernissen voor toegankelijkheid
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Internationale vergelijking
beleidsinstrumenten

• Engeland

• Schotland

• Ierland

• Frankrijk

• Minnesota (USA)

• Finland

• Denemarken

• Nederland

• Duitsland

• Slovenië

• Kroatië



Resultaten + aanbevelingen 

voor praktijk en beleid



Wat is de meerwaarde van werken met vrijwilligers met 
een maatschappelijke kwetsbaarheid?

• Brengen nieuwe ideeën binnen 

• > Ze kunnen nabij zijn met andere personen die 
maatschappelijk kwetsbaar zijn 

• > brengen andere waarden in de organisatie

• > bevragen de organisatie vanuit hun perspectief

• > man/vrouw-kracht voor onze organisatie

• > beschikken over een (specifiek) netwerk

Hoe komen vrijwilligers met een maatschappelijke 
kwetsbaarheid binnen in een organisatie of vereniging?

• vinden zelf de weg

• > toeleiding

• > via via

• > ze worden gevraagd

• > groeien door
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Rekrutering

• Intermediairen

• Gericht vragen

Vrijwilligerswerk zelf

• Op maat werken

• Begeleiding (in groep 
of individueel)

• Peer support

• Leermogelijkheden

• Groepssamenstelling-
dynamica

Organisatie zelf

• Visie!

• Representatie

• Samenwerking tussen 
organisaties

Maatschappelijk kwetsbare groepen als vrijwilliger

“We passen de werking aan aan de mogelijkheden van de vrijwilligers: 
bijvoorbeeld afsplitsen van een deeljob als meer niet haalbaar is, doorgroeien 
of aanpassen van de taak.”

“Bij ons is het ok als je even geen ruimte hebt om te 
vrijwilligen. We blijven in contact en je bent steeds weer 
welkom.”



1.Normenkader

Wat bedoelen we?

• Wat is toegankelijkheid? Toegankelijk voor wie? …
• Van niet-uitsluiting, representatie tot insluiting

• Van passief tot actief

Aanbevelingen voor beleid en praktijk:

• Visie uittekenen op het toegankelijkheidsvraagstuk
• Helder en consequent gebruik van termen



2. Samenwerking, matching en 
nabijheid
Wat bedoelen we?

• structurele samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid

Aanbevelingen voor praktijk

• Structurele samenwerking - samen zoeken naar de ideale
plek

• Vergroot de capaciteit 'op maat'

• Vergroot de kans op 'veilige plekken'

• Lerend netwerk van organisaties zodat geen expertise “blijft
hangen”

• Individuele noden capteren en verbinden



2. Samenwerking, matching en 
nabijheid

Aanbevelingen voor beleid:

• Structurele samenwerking stimuleren via 
projectoproep over sectoren heen (looptijd 2 à 3 jaar)

• Lokale besturen houden de vinger aan de pols via 
vrijwilligersambtenaren

• Centraal steunpunt verknopen met decentrale
antennes



Voorbeeld

• Matchmaking online forum



3. Begeleiden van kwetsbare
vrijwilligers

Wat bedoelen we?

• Vrijwilligerswerk is niet gratis

• Concrete realiteit m.b.t. maatschappelijk kwetsbare
groepen

• Zorgvragen van vrijwilligers

• Groepsdynamica

• Tegenstrijdige verwachtingen

• (on)zichtbare drempels



3. Begeleiden van kwetsbare
vrijwilligers
Aanbevelingen voor de praktijk

• Toegankelijk vrijwilligerswerk is niet gratis
• Tijd nodig voor professioneel begeleiden en drempels wegwerken

• Kennis en vaardigheden ontwikkelen in de organisatie

• Drempelloze organisatie bestaat niet
• Blijvende opdracht/ innovatie

Aanbevelingen voor de overheid

• Kostprijs toegankelijk vrijwilligerswerk:
• "Participatiefonds" - gecombineerde acties

• Subsidies voor professionele begeleiding

• Ontwikkeling van nodige kennis en vaardigheden

• Coaching, vorming en uitwisseling

• Label

• I.s.m. steunpunten

• I.s.m. externe organisaties



Voorbeeld gecombineerde actie

Traject en label



4. Cultuur van organisaties

Wat bedoelen we?

• Je goed voelen in een organisatie:
• Een 'klik' maken

• Dit is iets voor mij

• Zij hebben wat mij boeit

• Zij zijn zoals mij

• Zij begrijpen mij

• Organisaties hebben hun eigenheid

• Je zal je niet in elke organisatie even goed thuis voelen



4. Cultuur van organisaties
Aanbevelingen voor de praktijk

• Activiteiten als toegangspoort voor vrijwilligers
• Groeien in representatie
• Gevoelig worden voor diversiteit door democratisch

werken
• Een zelfscan afnemen

Aanbevelingen voor de overheid

• Kleine organisaties ook steunen
• Pakket ondersteuning (Actiris)
• Zelfscan-instrumenten bundelen



Voorbeelden scan: 
Zichtbaar en bespreekbaar maken toegankelijkheid

• Drempelmeter (Stad Hasselt)

• Lattenscan (Konekt)

• Inclusiscore (Frankrijk)

• Wij vrijwilligers (UCLL- Inclusive Society)



5.Beeld van vrijwilligers

Wat bedoelen we?

Organisaties zoeken vaak naar de ideale vrijwilliger:
• Gebaseerd op een welbepaald vrijwilligersprofiel

• Vaak onbewust doorspekt met stereotype beelden

Belangrijk om met een open blik te kijken naar potentiële 
kandidaten en naar in te vullen rollen in de organisatie



5.Beeld van vrijwilligers

Aanbevelingen voor de 
praktijk

• Open blik
• Bewust worden van stereotype 

beelden

• Kijken naar rollen (ipv profielen)

• Duidelijk omlijnde
vrijwilligersvacatures versus 
"open kandidatuurstelling"



5.Beeld van vrijwilligers

Aanbevelingen voor de overheid

• Mainstreamen van diversiteit en inclusie. Impact checken
van overheidsmaatregelen op diversiteit en inclusie

• Aandacht voor diversiteit en inclusie bij
vrijwilligerscampagnes

• Vrijwilligerswerk gericht bekend maken bij groepen die het 
nog niet (in deze vorm) kennen

• Extra waardering voor vrijwilligers met een kwetsbaar profiel
- zeker ook als vrijwilligerswerk een alternatief is voor
betaald werk.



6. Informeel vrijwilligerswerk

Wat bedoelen we?

• Ziet een te strikte definitie waardevol vrijwillig
engagement over het hoofd?

• “Lichte” organisatievormen (burgerinitiatieven)

• Houding van sommige vrijwilligers

Aanbevelingen voor praktijk en beleid

• Vrijwillige inzet als opstap / “opwarmer” naar formeel
vrijwilligerswerk?

• Overheid: attent zijn voor maatschappelijke
veranderingen en voor blinde vlekken in de wettelijke
definitie



7. Geleid vrijwilligerswerk

Wat bedoelen we?

• Er zijn veel interessante vormen van 
vrijwiligerswerk nog niet over de rand van het 
“verplicht vrijwilligerswerk”

Puur VW

•Geen vraag

•Geen druk

Gevraagd VW

•Vrijblijvende 
vraag

• Zachte druk

Toegeleid VW

• Suggestieve 
vraag

•Moeilijk te 
weigeren

Geleid VW

•VW 
gekoppeld 
aan 
engagement

•Kan eigenlijk 
geen neen 
zeggen

Verplicht VW

•VW zonder 
vraag

•Neen zeggen 
heeft 
(indirecte) 
negatieve 
effecten

Afgedwongen 
VW

•VW zonder 
vraag

•Neen zeggen 
heeft directe 
negatieve 
effecten



7. Geleid vrijwilligerswerk

Aanbevelingen voor praktijk en beleid:

• Uittekenen van continuum van ‘zuiver’ 
vrijwilligerswerk > geleid vrijwilligerswerk > verplicht
vrijwilligerswerk

• Positioneren op dit continuum + het “geleide
karakter” als hefboom voor toegankelijkheid
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