
TAKEN & VERGOEDING 
ST EUNPUNT  VRI JWILL IGERSWERK BRUSSEL  

 

                  

Redactievrijwilliger: reporter en/of fotograaf  
 

 
 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is onderdeel van Kenniscentrum WWZ vzw. Iedereen kan bij het ons terecht over 
alles wat het Brusselse vrijwilligerswerk aangaat. Wij brengen vrijwilligers en organisaties samen, bieden steun waar 
kan, en gaan in op vragen en noden. 
 
Onze vrijwilligers geven het beste van zichzelf en helpen ons de beste service te bieden. De redactiewerking wordt 
ondersteund door een medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. Bij hem/haar kan je ook steeds 
terecht met vragen. De taken worden uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 

TAKEN 
 
P R O M O T E N  B R U S S E L S  V R I J W I L L I G E R S W E R K  
De reporters en fotografen zetten het Brusselse vrijwilligerswerk in de kijker en helpen zo het vrijwilligerswerk te 
promoten. Wij reiken op regelmatige basis onderwerpen aan voor reportages, maar je mag natuurlijk ook eigen 
ideeën voorstellen. Het redactiewerk (interviews, foto’s, …) wordt op onze website geplaatst en kan gebruikt worden 
voor allerhande publicaties (flyers, cahiers, …).  
 
Je gaat op pad om het Brusselse vrijwilligerswerk in de kijker te plaatsen: 

- Je interviewt en/of fotografeert Brusselse vrijwilligers voor de verhalenrubriek op onze website. Hun 
verhalen zijn een echte inspiratie: http://www.kenniscentrumwwz.be/verhalen  

- Je doet redactiewerk tijdens de jaarlijkse evenementen over vrijwilligerswerk: de Week Van De Vrijwilliger 
(telkens in de maand maart) en de Internationale Dag Vrijwilligerswerk (op 5 december)  

- … 
 
R E D A C T I E T E A M  
Op het redactieteam ontmoeten reporters elkaar en bekijken we samen de reportage‐agenda, brainstormen we 
rond concepten en realisaties, verdelen we reportages. Hier ligt het hart van de redactiewerking, worden de plannen 
gesmeed en ontmoet je je medereporters en –fotografen in real life. Een goed moment om bij te praten!  
Door feedback, uitwisseling, vorming en begeleiding willen we elkaar inspireren, motiveren en ondersteunen. 
We streven naar 3 overlegmomenten in het jaar: januari, mei en september. De data worden vastgelegd in 
samenspraak. We verwachten dat je je best doet aanwezig te zijn op deze ontmoetingsmomenten. 
 
R E D A C T I E P R O C E S  R e p o r t e r  

1. Onderwerp kiezen voor reportage (vrijwilliger in samenspraak met medewerker Steunpunt 

Vrijwilligerswerk Brussel) 

2. Onderwerp uitwerken: research, invalshoek, eventuele vragen voorbereiden (vrijwilliger) 

3. 1ste contact met organisatie / evenement (medewerker)  

4. Concrete afspraken maken met organisatie en/of te interviewen personen (vrijwilliger + afstemmen met 

fotograaf) 

5. Op pad gaan voor de reportage (vrijwilliger) + toelatingsformulier interview/portret laten tekenen  

6. Verwerking: tekst uitschrijven binnen 2 weken na het interview (vrijwilliger) 

7. Eindredactie (vrijwilliger en medewerker) 

8. Goedkeuring organisatie en/of geïnterviewde voor eindresultaat reportage/interview (vrijwilliger) 

9. Distributie reportage/interview (medewerker) 

  

http://www.kenniscentrumwwz.be/verhalen


R E D A C T I E P R O C E S  F o t o g r a a f  

1. Onderwerp kiezen voor reportage (vrijwilliger in samenspraak met medewerker Steunpunt 

Vrijwilligerswerk Brussel) 

2. Onderwerp uitwerken: creatief portret van organisatie en/of te interviewen personen (vrijwilliger) 

3. 1ste contact met organisatie  (medewerker)  

4. Concrete afspraken maken met organisatie en te interviewen personen (vrijwilliger + afstemmen met 

reporter) 

5. Op pad gaan voor de fotoreportage (vrijwilliger) 

6. Verwerking: fotobewerking (vrijwilliger) 

7. Foto’s uploaden in het fotoalbum van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 

8. Eindredactie (vrijwilliger en medewerker) 

9. Distributie reportage/interview (medewerker) 

 
 

ENGAGEMENT 
 
Als redactievrijwilliger engageer je je om voor onze organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. Je draagt het 
imago van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel mee uit: we verwachten van jou een correcte houding, wees 
steeds beleefd.  
 
Binnen de redactie word je op maat ondersteund. Heb je in het begin wat meer veiligheid nodig, dan biedt de 
redactiementor en/of de beroepskracht je graag de nodige ondersteuning. Zelfstandigheid moedigen we aan. Neem 
je graag zelf de touwtjes in handen dan kan dat dus. 
 
Als redactievrijwilliger hoef je je niet aan 1 medium te binden, maar mag je gerust eens over het muurtje gluren en 
experimenteren met een ander medium: tekst, video en fotografie.  
 
We verwachten dat je minimum 3x of meer per jaar meewerkt aan een reportage.  

Als je je opgeeft voor een bepaalde reportage verwachten we dat je dit engagement ook waar maakt. 
 
We verwachten dat je 3x per jaar of meer aanwezig bent op een redactieteam. Dit hét ontmoetingsmoment voor 
alle redactieleden om elkaar te inspireren, motiveren en ondersteunen. 

 
Indien nodig ben je bereid je toevertrouwde taken aan te passen. Deze aanpassingen gebeuren steeds op basis van 
wederzijds overleg. 

 
 
VERGOEDING 
 
De organisatie betaalt per opdracht een forfaitair bedrag van €10 voor jouw onkosten. 
 
Je kan je eigen materiaal gebruiken. Deze kunnen we helaas niet verzekeren en is dus op eigen risico.   

 


