
 

Sterker vrijwilligen  

 

Niet goed leesbaar? Bekijk 

deze email in je browser  

  

 

 

 

10 tips voor vette vacatures 

Je zoekt vrijwilligers? Dan is regelmatig een vacature 

op www.vrijwilligerswerk.be een goed idee! Deze website 

ontvangt elke maand gemiddeld om en bij de 30.000 

bezoekers, dus de kans is groot dat je gezien wordt. Maar 

gewoon een vacature posten is vaak niet genoeg. Neem 

deze tips erbij en schrijf vette vacatures die het verschil 

maken. Download de 10 tips voor vette vacatures (PDF). 

 

Pssst! Wil je meer tips in je mailbox krijgen? Schrijf je in 

op de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor 

vrijwilligerswerk.be 
 

 
 

 

Vormingsaanbod: wet en werving 

24 mei 2016 

Infosessie 'De vrijwilligerswet in de praktijk'. Leden betalen 30 euro in plaats van 40 euro. 

Info en inschrijven 

 

14 juni 2016 

Workshop 'goede vrijwilligersvacatures schrijven'. Leden betalen 30 euro in plaats van 40 euro. 

Info en inschrijven 

 

 
 

 

Update: Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid  

 

Het Vlaams Regeerakkoord belooft werk te maken van een gecoördineerd vrijwilligerswerk. 

Vlaams Cultuurminister Sven Gatz maakt werk van dit gecoördineerd vrijwilligersbeleid. 26 

maart werd de conceptnota aan de Vlaamse regering over het Vlaams Gecoördineerd 

Vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Als Vlaams Steunpunt krijgen we een coördinerende rol 

toebedeeld bij het op poten zetten van dit project. Concreet? 

 

http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=c602e84633&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage1.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=f5b7e07688&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage1.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=58fc639a2e&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage1.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=58fc639a2e&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=a207c60636&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=1c500b6a9e&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage1.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=927768fab6&e=6c41de9048


 
 

 

Inspiratie voor het vrijwilligersbeleid van lokale besturen 

 

Steeds meer lokale besturen zetten de stap zetten richting een lokaal vrijwilligersbeleid. Dat is 

de vaststelling van onze projectmedewerker Jan Verdee tijdens zijn verkennend 

vooronderzoek. De meeste besturen vertrekken daarvoor vanuit een beleidsnota en zijn op 

zoek naar inspiratie om zo'n nota uit te werken. Jan verzamelde intussen 21 inspirerende 

praktijken. Met deze cases gaan we de komende periode aan de slag. 

 

De bedoeling is om deze voorbeelden van een duurzaam vrijwilligersbeleid straks te ontsluiten 

en delen. Hebben jullie zelf een beleidsnota, vragenlijsten of nuttige instrumenten die je met 

andere besturen wil delen, mag je die doorsturen naar Jan Verdee.  

 

 
 

 

 

Durf Verenigen. Onbegrensd. 

Beweging.net en partnerorganisaties ontwikkelden 

een richtingwijzer voor alle verenigingen die op één of 

andere manier de vluchtelingenproblematiek in hun 

vrijwilligerswerking willen opnemen. Organisaties die de 

kracht van vrijwilligerswerk koppelen aan de noden die er 

door de vluchtelingencrisis ontstaan, vinden in het 

online begeleidingspakket heel wat tips en 

praktijkvoorbeelden. 

 

Raadpleeg deze aanrader 
 

 
 

 

Kort  

 CEV publiceert haar jaarverslag (PDF) 2015 online.  

 Ons standpunt 'Schaf de meldingsplicht van vrijwilligers bij de RVA af!' kreeg aandacht 

in Kerknet. Lees het artikel (PDF). 

  

 

mailto:jan@vsvw.be
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=4d23cb4665&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=e13dee0d87&e=6c41de9048
http://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=2d1e5b8df5&e=6c41de9048


 
 

 

 

Snelle links 

 

  

 

Vormingsaanbod  

 

  

10 vacaturetips  

 

  

Extra nieuwsbrief  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

 

Je kan je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven  
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