
 

Sterker vrijwilligen  
Niet goed leesbaar? Bekijk 

deze email in je browser  

 

 

 
 

 

Minister Jo Vandeurzen lanceerde vernieuwde www.vrijwilligerswerk.be 

Tijdens de dertigste editie van de Week van de Vrijwilliger lanceerde minister Jo Vandeurzen 

de volledig vernieuwde vacaturebank www.vrijwilligerswerk.be. Die website brengt al sinds 

2001 vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact en was aan een grondige vernieuwing 

toe. Bij wijze van inwijding van de vernieuwde vacaturebank stak hij in de ochtend van 4 

maart vrijwillig een handje toe. 

 Herbeluister wat de minister over de website te zeggen heeft of lees op De 

Standaard. 

 Schrijf je in op de Nieuwsbrief 'vrijwilligerswerk.be' en ontvang een paar keer per 

jaar tips voor betere vacatures. 

 Vind de bijhorende nieuwe facebookpagina leuk. 

 
 

 

 

Dit was de Week van de Vrijwilliger 2016 

Met deze dertigste editie van de Week zijn we trots om te 

zien hoezeer de campagne gedeeld en gedragen wordt 
door zoveel vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen. We 
sluiten trots de campagne voor dit jaar af, met een kleine 

selectie van wat we zagen en goed vonden. Op naar 31 

jaar De Week, met veel dank aan iedereen die mee een 
succes van deze campagne gemaakt heeft. 
 
Bekijk onze afsluiter van de week 

 

 
 

 

Primeur: conceptnota Gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid 

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 26 februari een conceptnota over het Gecoördineerd 

Vlaams vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Deze nota geeft de voorzet voor een verbeterd en 

gecoördineerd vrijwilligersbeleid. De afdeling Sociaal-cultureel Werk van het Departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de 

coördinatie van het project opnemen.  

 

Primeur: lees hier de hele conceptnota 
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Standpunt: Meldingplicht voor werklozen? 

Afschaffen! 

Wie werkloos is en wil vrijwilligen, moet dat vandaag 

eerst melden bij de RVA. Een plicht die volgens het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw totaal 
achterhaald is en wel om verschillende redenen. 
 
Lees het standpunt van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk online. 

 

 
 

 

Kort voor leden 

 Onze nieuwste publicatie 'De papierwinkel' ligt bij de drukker. Je kan deze hier 

bestellen. 

 CEV roept kandidaten op om mee te dingen naar de European Volunteering Capital 

Competition 2018. Indienen tot 30 juni. 

 Vrijwilligers lokken als lokaal bestuur? Lees dit artikel, verschenen in Lokaal (PDF) 

 Projectoproep Buurtboosters: Cera en KBC richten zich tot jeugdwerkingen en -

verenigingen met een fijne opdracht. Indienen tot 18 april!  

 
 

 

 

Snelle links 

 

  

 

Vrijwilligers lokken  

 

  

Afsluiter de Week  

 

  

Standpunt  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
 

Je kan je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven  
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