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Programma

Wat is vrijwilligerswerk

Begeleiding cursisten: Vrijwilliger worden?! 

Lesmateriaal vrijwilligerswerk

Vrijwilligersmarkt 25 november 2021 



Wat is vrijwilligerswerk?



ADVIESORGAAN
HOGE RAAD VOOR 

VRIJWILLIGERS (HRV)

2002
VRIJWILLIGERSWET

DOEL: BESCHERMING
VRIJWILLIGERS

2005
WETSWIJZIGINGEN

DOEL: MEER
DUIDELIJKHEID CREËREN

+ TAAK VAN DE HRV 
OMSCHREVEN

2019

Een beetje geschiedenis

1986 - IDV
5 december – Doel: vrijwilligerswerk promoten en waarderen



Toepassingsgebied



Werken als vrijwilliger betekent dat je 
uit vrije wil en gratis gaat helpen bij 
een sociale organisatie. 

In België doen veel mensen 
vrijwilligerswerk, ook al hebben ze een 
betaalde job. Wat?



Wie? Minimum 16 jaar

Je komt uit de Europese Unie OF

Je hebt een wettig verblijfsdocument OF

Je hebt recht op opvang

EN



Bij organisaties die geen winst nastreven

een vzw

een feitelijke vereniging

een vereniging van openbaar nut, stichting

een openbaar bestuurWaar? 



OPGELET!
Sommige vrijwilligers hebben een meldingsplicht. Deze 
meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger, 
maar de organisatie kan hen hierbij helpen.



De vrijwilliger ontvangt een uitkering van de RVA

Het gaat om:

Volledige uitkeringsgerechtigde werklozen

Deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA

Tijdelijk werklozen

Werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)



Werkwijze

De vrijwilliger 
vult het formulier 

C45B in 

Hij laat dit door 
de organisatie 
ondertekenen

Hij geeft het 
ingevulde 

formulier door 
aan de vakbond, 

hulpkas of 
rechtsreeks aan 

de RVA

De vrijwilliger 
mag meteen

nadat de 
melding is 

gedaan, starten

De RVA heeft 12 
dagen de tijd om 
op de melding te 

reageren

1 2 3 4 5



Afhankelijk van de reactie van de RVA 

Moeten de taken aangepast worden 

Kan hij blijven vrijwilligen

Moet het vrijwilligerswerk stopgezet worden



De vrijwilliger ontvangt een leefloon van 
het OCMW

Hij brengt zijn persoonlijke dossierbeheerder bij het OCMW 
vooraf op de hoogte. 

Die moet zijn akkoord geven. 

Wie dit niet doet, riskeert zijn uitkering te verliezen.



De vrijwilliger krijgt een ziekte- of 
invaliditeitsvergoeding van het ziektefonds

De adviserend geneesheer van de mutualiteit
moet eerst akkoord zijn én vooraf een 
schriftelijke toelating geven.  

Deze geneesheer zal kijken of het vrijwilligerswerk de 
gezondheid niet in gevaar brengt.  



OPGELET!
Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg!



www.steunpuntvrijwiligerswerk.be

Infopunt Muntpunt



Begeleiding cursisten: 
Vrijwilliger worden?!



Stap 1: 
De cursist denkt na over volgende vragen



• In welke stad of in welke buurt wil je werken?

• Waar wil je werken? Bij welke organisatie? Op welke plek?

• Wat vind je leuk om te doen?

• Waar ben jij goed in? Wat kan jij?

• Wanneer heb je tijd om vrijwilligerswerk te doen?

Denk eerst na
over deze vragen:



Stap 2: 
De cursist ontdekt welk type vrijwilliger hij 
is en welk vrijwilligerswerk bij hem past









Stap 3: waar vindt 
de cursist vrijwilligerswerk? 



maandag 12 - 14 uur
woensdag 12 - 14 uur
donderdag 12 - 14 uur

Kom eens langs
Zoek je vrijwilligerswerk dat bij je past? Wil je iets vragen, of 
eens van gedachten wisselen? Kom naar ons infopunt 
vrijwilligerswerk in Muntpunt op het gelijkvloers. Wij helpen je 
persoonlijk in je zoektocht naar het ideale vrijwilligerswerk. Je 
kan altijd langskomen zonder afspraak.

openingsuren:

Adres
Muntpunt: Munt 6 | 1000 Brussel

www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

Infopunt Vrijwilligerswerk Brussel






Vacaturedatabank
www.steunpuntvrijwilligerswerk.be



Stap 4: 
Contact met de organisatie



1. Telefoneren voor vrijwilligerswerk
2. De kandidaat stelt zich voor via mail
3. Kennismakingsgesprek

Het eerste contact



Lessenpakket en 
ondersteuning door 
de leerkracht

Isabel Kennis



Vrijwilligersmarkt
25 november 2021





Elke bezoeker van de vrijwilligersmarkt krijgt een 

AFSPRAKENBOEKJE

In het boekje staat uitleg over de organisaties:
• Contactgegevens
• Doelgroep
• Plaats
• Taken
• Oefenkans Nederlands

De organisatie wordt aangemoedigd om de kandidaat-
vrijwilliger ter herinnering een dag vóór de afspraak nog eens 
te bellen.

Concrete afspraken tussen de kandidaat-vrijwilliger en de 
organisatie worden in het boekje genoteerd: met wie, waar en 
wanneer. 



INFOBLAD

De organisatie vult de contactgegevens, afspraak en 
eventuele doorverwijzer in op het infoblad

Een kopie van dit infoblad wordt aan de doorverwijzer bezorgt. 



Bedankt
Jullie waren een
fantastisch publiek
Contacteer ons als je nog vragen hebt 
of een begeleiding op maat wil

vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

mailto:vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be
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