
Inburgeraars en Vrijwilligerswerk



Hoe pakken we dat aan ? In 
verschillende stappen

 We bieden een workshop vw aan : wat is vrijwilligerswerk ? wetgeving, 
meerwaarde van vrijwilligerswerk voor en nieuwkomer, voorbeelden 

 na deze workshop kan de inburgeraar een  vrijblijvend afspraak maken 
met de consulent vrije tijd om verder uit te zoeken wat de opties zijn. 

 De inburgeraar heeft al weet van de principes van het vw en wil graag 
concreet weten wat de opties zijn.  



Waarom vrijwilligerswerk

Een manier :

 om je taal te oefenen
 Om je talenten in te zetten of om nieuwe talenten te ontdekken
 Om je sociaal netwerk uit te breiden
 Om je cv te versterken/ opstap naar werk
 Om je nuttig te voelen
 Solidariteit
 Iets  terug doen voor de Belgische samenleving
 Om uit isolement te geraken
 Omdat je ervaring hebt met vrijwilligerswerk in je thuisland
 Omdat je geen professioneel perspectief hebt (owv leeftijd of a
 andere redenen)



Vrijwilligerswerk welke sectoren ?

 Culturele sector (musea, culturele centra, culturele evenementen, 
festivals...)

 zorgsector : Ziekenhuizen, bejaardenzorg, kinderopvang, centra voor 
gehandicapten, plaatselijke medische huizen...

 Sportclubs, sportorganisaties, 
 Jeugdwerk, hulp bij schoolwerk
 NGO's (Oxfam, vluchtelingenwerk Vlaanderen , Dokters van de Wereld...)
 Voedselbanken, sociale restaurants, daklozenopvang, 

vluchtelingenverenigingen
 Sociale vertaalbureaus 
 dierenverzorging....



Concreet tijdens een afspraak

 Tijdens het gesprek bekijken we samen :
 Hoe ziet de tijdsbesteding van de cursist eruit, hoeveel tijd wil hij of zij 

besteden aan vrijwilligerswerk. Is het haalbaar om tijd te besteden aan vw
 Wat is de motivatie ? 
 De keuze voor het type vw kan al gemaakt zijn ; maar het kan ook open 

zijn .
 We overlopen samen met de cursist de openstaande vrijwilligersvacatures 

op de bestaande sites of we zoeken in onze aanvragen die we 
rechtstreeks krijgen (we hebben ondertussen een stevig netwerk 
uitgebouwd en onze cursisten zijn in veel organisaties heel welkom.

 Als er een keuze gemaakt wordt, nemen we contact op met de 
organisatie, via mail of telefonisch. We introduceren de kandidaat 
vrijwilliger.



Werkervaring

Paloma , 23 jr Chili
 Wil "medisch secretaresse" 

studeren
 Heeft goede  computerkennis
 Wil in een ziekenhuis werken
 Spreekt Frans en Spaans
 2 halve dagen per week 

beschikbaar 

Polikliniek Brugmann
 Zoekt vrijwilligers voor verschillende 

taken 
 Onthaal, helpen bij de patiënten , 

keuken  …
 Kennis Frans is vereist 



Nederlands oefenen

 Spaans, Engels, basiskennis Frans, 
niveau 1.2 Nederlands (maar kan 
zich al goed  uitdrukken)

 Houdt van koken, geïnteresseerd in 
verkoopsector, NGO wereld.

 maakt zelf juwelen met Mexicaans 
zilver

 Sociaal contact
 2 dagen per week beschikbaar om 

vrijwilligerswerk te doen
 Wil haar Nederlands verbeteren door 

vrijwilligerswerk

 Op zoek naar enthousiaste verkopers 
 Je helpt een halve dag per week mee 

in een winkel
 Je bent tweetalig. Je werkt graag in 

teamverband
 Je hebt oog voor detail en orde 
 Je bent klantgericht
 We geven je een korte opleiding: kassa-

en winkelbeheer, principes van Oxfam 
en fairtrade

 We verwachten een engagement van 
minimum 6 maanden

 Fany 28 jr Mexico  Oxfam wereldwinkel



Soms maak je een andere keuze

Mamadou , 26 yr, Guinée
 Spreekt Frans, Pulaar, Engels, en 

Farsi French!
 Was vw in een ziekenhuis 
 Heeft economie gestudeerd maar 

wil hier verpleegkunde studeren 

Sociaal vertaal Bureau
 Zoekt verschillende tolken Pashtu

Dari,  Farsi,  Arabisch, Pular, Somali
,  Tibetan

 We bieden een training aan in 
sociaal tolken deontologie, nota 
nemen, neutraliteit

 Je kan je  netwerk zeker 
uitbreiden 



Van Vrijwilligerswerk eigen project

Cyril Togo, 28 jaar
 Werkte in hotel/ horeca sector
 Spreekt Fr/ Spaans 
 Wil graag iets doen met koken (geen 

ervaring met vegetarisch)
 Heeft tijd op woensdag en vrijdag

 Zoekt een kookvrijwilliger voor 
begeleiding van de kookmet
(mobiele keukens

 Biedt ondersteuning aan om 
recepten in te zetten (veggie)

 Op vrijdag aanwezig zijn 

Cultureghem / kookmet



Sociaal contact / affiniteit met eigen 
sector

Rohoullah 41 jr Iran
 Film/ documentaire maker
 Voelt zich heel eenzaam (kwam in 

België tijdens lockdown
 Wil mensen ontmoeten 
 Eigen skills inzetten 

Cinemaximilliaan
 Altijd op zoek naar vw
 Meegaan naar scholen / 

asielcentra
 Workshops film en fotografie
 Koken voor de andere vw / tijdens 

events
 Zelf een voorstel doen 
 Zeer laagdrempelig



Te oud voor de arbeidsmarkt

 Wil zich nuttig 
 voelen 
 Sociaal contact 
 Flexibel 

 Zoekt polyvalente vrijwilligers

 !!! Achteraf werd hem een 
vrijwilligersjob (wekelijks) 
aangeboden in het Wielsmuseum , 
tot op vandaag is hij er actief als 
polyvalent vw

Supermouche festival Ako , 57 Jr Togo



Vrijwilliger voor 1 dag: Supermouche



Aanvraag

 Cursist : Turkse origine, 
 Talenkennis: Engels, Turkse, frans
 1,1 Nl
 Wil vw doen in vluchtelingensector/ Asiel sector



Onze inburgeraars

 Onze inburgeraars zien vw als korte termijn actie
 Als ze Nederlands willen oefenen , hebben ze vaak een basiskennis en is 

belangrijk als ontvangende organisatie om laagdrempelig en Duidelijk NL 
te spreken met hen 

 Vakjargon aanbieden is altijd een pluspunt (consultatiebureau heeft daar 
bv sterk op ingezet tijdens een samenwerkingsproject ) 
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