Welkom
Voorbereidende vorming
Vrijwilligersmarkt
We starten stipt om 15u

Stel jezelf al even voor via CHAT
• Wat is je naam?
• (Hoe) ken je het Steunpunt?

Ken je onze stickers al?

Bestel jouw gratis exemplaar
www.wevolunthere.be

Barbara Fruyt

Katleen Deruytter

Photo by Rob Curran on Unsplash

Programma
Vrijwilligersmarkt: een woordje uitleg
Taken onthaal Barbara
Taken onthaal Katleen
Q&A

Vrijwilligersmarkt
25 november 2021

Q&A vrijwilligersmarkt
Wie organiseert deze vrijwilligersmarkt?
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
02 218 55 16
vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be
www.steunpuntvrijwilligerswerk.be
Waar is de vrijwilligersmarkt?

In de bibliotheek MUNTPUNT: Munt 6, 1000 Brussel
Op het gelijkvloers.

Voor wie wordt deze vrijwilligersmarkt georganiseerd?

Iedereen is welkom, maar deze vrijwilligersmarkt focust op toegankelijk vrijwilligerswerk
voor nieuwkomers en anderstaligen die Nederlands leren.

Q&A vrijwilligersmarkt
Wanneer gaat de vrijwilligersmarkt door?
25 november 2021 >> 10:30 tot 15:00
Is het gratis of moeten de bezoekers inkomgeld betalen?
De vrijwilligersmarkt is gratis.
Wat is er allemaal te zien / te doen?
Op de vrijwilligersmarkt zijn 25 organisaties aanwezig. Ze hebben elk een stand en geven een
woordje uitleg over hun werking en welk vrijwilligerswerk ze aanbieden.

Moeten de bezoekers een COVID SAFE pas tonen aan de inkom?
Voor deze activiteit heb je een Covid Safe Ticket nodig. Hoe werkt het?
Wie geen Covid Safe Ticket heeft is welkom aan een aparte infobalie.
Iedereen moet een mondmasker dragen. (We volgen de laatste ontwikkelingen op!)

Q&A vrijwilligersmarkt
Krijgen de mensen zonder covid safe ticket dezelfde info en mogelijkheden als degenen die wel binnen
mogen?
De mensen die niet naar de markt zelf mogen omdat ze geen covid safe ticket hebben worden
verwelkomd aan een infobalie waar ze uitleg krijgen over de aanwezige organisaties en waar
afhankelijk van hun interesse wordt stilgestaan welk vrijwilligerswerk best bij hen zou passen. Tonen zij op
het moment zelf al interesse in een specifieke organisatie, dan worden hun gegevens doorgegeven aan
die organisatie indien gewenst.

Team Barbara

Team Katleen

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klaar De Smaele
Aya Khourbotly
Chantal Van Cutsem
Sofia Angel
Jean-Claude Netens

Zdravka Zlatanova
Marianne Marckx
Linda Sinoy
Bibi Onsea
Erik Verreyken
Marian Lagaesse

Hoe onthaal je
de bezoeker?

Onthaal bij team Barbara

Onthaal de bezoekers
1.
2.
3.
4.

Stel mensen op hun gemak. Wees hartelijk en maak tijd.
Je geeft info over de vrijwilligersmarkt aan de hand van de oriëntatietool.
Je legt het afsprakenboekje uit.
Indien er voldoende tijd is pols je naar de interesses van de bezoeker en geef je
door welke organisaties interessant kunnen zijn.

Elke bezoeker van de vrijwilligersmarkt krijgt een

AFSPRAKENBOEKJE
1. Op het voorblad kan de bezoeker zijn naam noteren
2. In het boekje staat uitleg over de organisaties:
• Contactgegevens
• Doelgroep
• Plaats
• Taken
• Oefenkans Nederlands

3. In het boekje is er ook plaats om een afspraak te noteren

1. Aksent
2. CAD - De Boei
3. CAW Brussel
4. CAW - Sonja Erteejee
5. CGG Ahasverus
6. Clubhouse Brussels
7. De Overmolen
8. DoucheFLUX
9. Fietsbieb
10. KWB
11. Het Buurtpensioen - Pens(i)onsQuartier
12. Hubbie
13. i-mens (*)

14. Lokaal dienstencentrum De Kaai
15. CM Zorgend Vrijwilligerswerk
16. Les Gazelles de Bruxelles
17. MPC Sint Franciscus - Toop
18. OKRA regio Brussel
19. Oxfam BXL
20. Ronald McDonald Kinderfonds
21. School zonder Racisme
22. VGC Sportdienst
23. Vrienden van het Huizeke
24. Wiegwijs
25. Zonnelied
26. Huis van het Nederlands – Oefenkans Nederlands

De oriëntatietool
De vrijwilligersvacatures
worden herleid tot hun
essentie om een
overzichtelijk en eenvoudig
hulpmiddel te creëren
op de markt en
makkelijker door te
verwijzen naar één
of meerdere organisaties.

Onthaal bij team Katleen

Ondersteun de bezoekers persoonlijk in hun
zoektocht naar gepast vrijwilligerswerk
Hulpmiddelen:
•
•
•
•
•

Afsprakenboekje
Oriëntatietool
Vacaturebundel: winter 2021
Infoblad voor opvolging
Agenda infopunt vrijwilligerswerk

Stel vragen aan de vrijwilliger
1. Verwelkom de bezoeker met een grote smile.
2. Spreek de bezoeker eerst in het Nederlands aan. Dit is immers een mooie oefenkans Nederlands voor de
bezoekers.
✓ Hou rekening met de voorkennis van je publiek
✓ Hou het simpel maar niet kinderachtig
✓ Gebruik veel gebaren en ondersteun je instructies en informatie visueel
✓ Gebruik geen kromtaal
✓ Vermijd figuurlijk taalgebruik
3. Begin geen monoloog, stel vragen en luister goed naar de bezoeker.

4. Wat vindt de vrijwilliger leuk en interessant? Vul de vrijwilligersfiche in.
5. Zoek samen een geschikte organisatie (gebruik de oriëntatietool + het afsprakenboekje)
6. Vind je niets: gebruik de vacaturebundel
7. Komt de bezoeker graag nog eens langs bij ons infopunt? Vul de agenda in.

Volgnummer:

VRIJWILLIGERSFICHE
Vrijwilligersmarkt 25-11-2021

Datum ingebracht
dropbox:

Ingevuld door:

IN TE VULLEN DOOR VRIJWILLIGER
NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

NATIONALITEIT

OM♂

O V♀

POSTCODE

O X
GEMEENTE

TELEFOON/GSM

E-MAILADRES

IN TE VULLEN DOOR ONTHAALMEDEWERKER
Mogen we je onze MAANDELIJKSE E-NIEUWBRIEF sturen?

O JA

O NEE

Soms zoekt een organisatie vrijwilligers voor een tijdelijke of dringende
opdracht. Een ideale manier om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Wil
je dat we je via mail op de hoogte houden van de TIJDELIJKE OF
DRINGENDE OPDRACHTEN?

O JA

O NEE

Van waar ken je de
Vrijwilligersmarkt Superdivers?

NIVEAU
NEDERLANDS
Niveau Nederlands in
de cirkel inkleuren

1 kwartje: Je begrijpt nog niet zoveel Nederlands
2 kwartjes: Je begrijpt al een beetje Nederlands
3 kwartjes: Je begrijpt al veel Nederlands en kan ook al iets vertellen
4 kwartjes: Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands

MOEDERTAAL
ANDERE TALEN
SITUATIE

BESCHIKBAARHEID

O student
O tewerkgesteld
O (vervroegd) gepensioneerd

O ambtenaar, asielzoeker, ziekte,
invaliditeit, leefloon, werkzoekend (cfr.
meldingsplicht) (omcirkel wat van toepassing is)
O Andere: ………………

O tijdens de week
O tijdens het weekend
O voormiddag
O namiddag O avond

O vaak
O af en toe
Meer details: ………………

Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden volgens de wet op de privacy van 8 december 1992 en de
Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Je
gegevens worden niet doorgestuurd aan derden zonder jouw toelating. U kan uw gegevens op elk moment
opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Onze Privacy Policy:
http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy

MOTIVATIE:
Waarom vrijwilligerswerk?
DOELGROEP
Met wie wil je graag werken?

O Nederlands oefenen
O Ervaring opdoen
O Kennis delen
O Nieuwe mensen leren kennen
O baby’s – kleuters
O kinderen
O jongeren
O volwassenen

O Iets doen voor de maatschappij
O Andere: ………………………………

O anderstaligen
O ouderen
O personen met een beperking
O Andere: ………………………………

INTERESSES / HOBBY /
OPLEIDING / ERVARING
ANDERE VOORKEUREN
WAT IS JE TALENT?

 SOCIAAL

 ARTISTIEK

 PRAKTISCH

 ONDERNEMEND

 NAUWKEURIG

 INTELLECTUEEL

Je werkt graag met
andere mensen. Je kan
goed luisteren en je
zorgt graag voor hen.
Je bent creatief. Je kan
goed acteren, tekenen,
knutselen, muziek
maken.
Je werkt graag met je
handen, maar ook met
materialen en
machines.
Je bent ondernemend
en praktisch. Je kan
goed coördineren en
organiseren.
Je houdt van structuur.
Je werkt precies,
systematisch. Je bent
goed in administratie.
Je bent een denker. Je
leest en schrijft graag.
Je werkt graag alleen,
systematisch, kritisch
en nauwkeurig.

AANGERADEN ORGANISATIES OF VACATURES

Een geschikte uitdaging? (voorbeelden)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Advies verlenen
Animatie jeugdwerk/speelplein
Animatie senioren
Archief
Bar
Begeleiden conversatietafel
Boekhouding
Creatieve ateliers begeleiden
Gidsen
Grafisch werk, ontwerpen
Handenarbeid, klussen
Huistaakbegeleiding
Hulp kinderopvang
Kampen begeleiden
Lesgeven
Mensen bezoeken
Persoonlijke ondersteuning
Redactie
Restaurant en keuken
Secretariaat
Sportanimatie
Telefonische hulpverlening
Verspreiden promotiemateriaal
Vervoer
Verzorging
…
Mogen we jouw gegevens
aan deze organisatie(s)
doorgeven?

o JA
o NEE
VERVOLGAFSPRAAK op het Infopunt in Muntpunt op:
OPVOLGING O per mail

O telefonisch

voorbeeldvragen
• Van waar ken je ons?
• Weet je zelf al wat je graag wil doen?
• Wat vind je leuk om te doen?
• Waar ben jij goed in? Wat kan jij?
• Wanneer heb je tijd om vrijwilligerswerk te doen?
• Werk je graag met mensen / met je handen / ….
• In welke stad of in welke buurt wil je werken?

Infopunt Vrijwilligerswerk Brussel
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:
maandag
woensdag
donderdag

12 - 14 uur
12 - 14 uur
12 - 14 uur

Adres
Muntpunt: Munt 6 | 1000 Brussel
www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

Bedankt
Jullie waren een
fantastisch publiek

vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

