
 

 

Vernieuwde website over 

vrijwilligerswerk 

In januari vroegen we jou wat er beter kon op de website 

vlaanderenvrijwilligt.be. En je antwoorden bleven niet zomaar in de schuif 

liggen. We bouwden een nieuwe website met een heldere navigatie, 

antwoorden op veelgestelde vragen over wetgeving en interactieve video's. 

Zelfs onze huisstijl inclusief logo kregen een nieuw jasje. 

 

 

Bekijk de website  

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=f918c13395&e=6c41de9048


  

 

 

 

 

  

 

 

Download het dankwoord voor #ivd2021 

Op 5 december 2021 vieren we de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Het 

thema is dit jaar Samen blijven schitteren. De vrijwilligers bleken immers een 

lichtpuntje tijdens een donker crisisjaar. Hieronder download je o.a. affiches, 

wenskaarten en het gloednieuwe dankwoord van Eva Hambach, directeur van 

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

 

 

Download nu  

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=dbc113ae4d&e=6c41de9048


  

 

 

 
 

 

Webinars over de 

Vrijwilligerswet 

Mogen vluchtelingen ook 

vrijwilligerswerk doen? En welke 

recente wetswijzigingen bracht de 

coronacrisis teweeg? Kom alles te 

weten in het webinar over de 

Vrijwilligerswet op dinsdag 30 

november of vrijdag 10 december.   
 

 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=19e0222084&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=19e0222084&e=6c41de9048


 

 

Stel je deuren open 

 

Na De Warmste Week 2020 volgt er 

een nieuw initiatief voor 

vrijwilligerswerk. Tijdens de Week 

van de Vrijwilliger 2022 krijg je de 

kans om het publiek te laten proeven 

van je vrijwilligerswerking, zoals bij 

opendeurdagen. Doe je ook mee? 

 

Vul de korte vragenlijst in   
 

 

 

 

 
 

 

Draag zorg voor 

vaccinatievrijwilligers 

Het Centre voor European 

Volunteering (CEV) stelt het vage 

onderscheid tussen betaalde 

krachten en vrijwilligers in 

vaccinatiecentra aan de kaak. 

Andere bezorgdheden: sturing door 

het beleid en minder aandacht voor 

reguliere vrijwilligers. 

 

Lees het volledige policy statement 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=025150dfaf&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=4d24a8dd7c&e=6c41de9048


 

 

 
 

 

Publiceer je vacatures in 

de zorgsector 

In de zorgsector is het alle hens aan 

dek nu het coronavirus weer aan 

kracht wint. Heb je vacatures voor 

vrijwilligers openstaan? Plaats die 

dan op de vacaturewebsite 

vrijwilligerswerk.be en duid bij de 

filter sector 'Zorg' aan. 

 

Lees meer over deze actie 
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Ons e-mailadres is: 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

Breughelstraat 31 

Antwerpen 2018  

Belgium 

 

Add us to your address book 

    

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/vcard?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=5ec12160a5

