
Met vrijwilligers werken is een vak apart. Als organisatie is het niet altijd 
eenvoudig om de juiste vrijwilliger voor de geschikte taak te zoeken.  
Hoe vind je ze? Hoe motiveer je hen? Hoe zorg je ervoor dat ze blijven?  
Sinds het jaar 2000 ondersteunt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 
zowel vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken.

In dit cahier delen meer dan 25 organisaties en geëngageerde vrijwilligers 
hun ervaringen, tonen hun boeiende praktijk, en bieden praktische tips, 
stimulerende suggesties en interessante reflecties. Vrijwilligerswerk is  
een uitgelezen manier om mensen kansen te bieden. Kansen om te groeien,  
om een taal te oefenen, om ervaring op te doen, om mensen te leren 
kennen, om zich in te zetten, om zich ergens thuis te voelen. 

Nadenken over het vrijwilligersbeleid in je organisatie doe je niet alleen. 
Betrek er mensen bij uit alle geledingen: verantwoordelijken, bestuursleden, 
klanten of gebruikers, beroepskrachten en zoveel mogelijk vrijwilligers.  
Hou het thema warm in de organisatie – zo vermijd je dat goede intenties  
in de koelkast verdwijnen. Leer uit ervaring. Kijk over het muurtje. Probeer 
nieuwe dingen. En leer al doende, al is het met vallen en opstaan.

Elke organisatie is anders en heeft andere vragen, en elk antwoord is 
verschillend. Hopelijk biedt dit cahier voldoende inspiratie om je 
vrijwilligersbeleid nog beter uit te bouwen. Het komt sowieso je werking 
ten goede, want tevreden vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs voor  
je organisatie!
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• Met dank aan alle vrijwilligers en partners 
voor hun medewerking.

• Overname van de tekst is toegestaan, 
mits bronvermelding.

Met steun van

 

• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woon-
vormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, 
met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. 
Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.

• bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het 
werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en project-
ontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatief-
nemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw 
van een toekomstgericht beleid. 

• werkt steeds samen met of in opdracht van organisaties.

• stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werk-
vormen, tussen sectoren en beleids domeinen, tussen 
Welzijn, Wonen en Zorg. 

 www.kenniscentrumwwz.be

• verzamelt en biedt informatie over vrijwilligerswerk 
in Brussel.

• brengt vrijwilligers en organisaties samen en steunt 
hen waar kan.

• gaat in op alle vragen en noden over vrijwilligerswerk.
• is een onderdeel van Kenniscentrum WWZ.

tel. 02 218 55 16
vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be
www.steunpuntvrijwilligerswerk.be
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