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Vrijwilligersbeleid OCMW Wichelen 
 

 

1. ALGEMEEN 
 

OCMW Wichelen zet in op vrijwilligerswerk. 

 

OCMW Wichelen wil bouwen aan een warme en betrokken gemeente. OCMW Wichelen wil hiervoor een 

drempelverlagende en open cultuur installeren binnen haar organisatie. 

 

Vanuit deze visie wil OCMW Wichelen bewust vrijwilligers betrekken binnen de diensten die ze aanbiedt. 

OCMW Wichelen werkte hiertoe een vrijwilligersbeleid uit dat ruimte biedt aan, en structuur moet bieden voor een 

kwaliteitsvolle omkadering van vrijwilligerswerk. 

 

OCMW Wichelen gelooft dat vrijwilligerswerk een meerwaarde betekent voor de werking, het personeel en de 

klanten/cliënten binnen de verschillende diensten die het OCMW levert omdat: 

• een bewuste burgerparticipatie leidt tot een meer kwalitatieve dienstverlening; 

• vrijwillige inzet leidt tot ruimte waarbij professionele medewerkers kunnen focussen op hun kerntaken; 

• vrijwilligerswerk leidt tot meer tijd en kwaliteit voor klanten/cliënten; 

• vrijwilligerswerk vanuit zijn sociale functie een meerwaarde biedt voor elke vrijwillige burger uit Wichelen.  

 

 

OCMW Wichelen heeft een ideaal m.b.t. vrijwilligerswerk. 

 

OCMW Wichelen wil op een vernieuwende en aantrekkelijke manier werken met vrijwilligers. 

 

Ons ideaal is: 

• voort te bouwen op de bestaande vrijwilligerswerking, en deze te verruimen; 

• een vrijwilligersgroep te ontwikkelen die de diversiteit binnen de gemeente weerspiegelt; 

• een engagement op te roepen dat divers is, en steeds op maat van wat vrijwilligers willen bijdragen.  

 

Hiertoe wil OCMW Wichelen vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken. 

OCMW Wichelen creëerde een kader dat vrijwilligers actief laat deelnemen en initiatief laat nemen. 

Vrijwillige input die aansluit op de noden van de werking én op maat van de vrijwilliger.  

Dit alles binnen een duidelijk en ondersteunend kader. 

 

Zo willen we komen tot een enthousiaste groep met goesting. 

 

 

Definitie vrijwilligersbeleid  

 

“Een beleid dat zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak 

van het vrijwilligerswerk binnen OCMW Wichelen, 

aansluitend op de doelstellingen en het strategisch plan van OCMW Wichelen ” 
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Het vrijwilligersbeleid beslaat volgende terreinen: 

 

 

 
 

 

Doel vrijwilligersbeleid 

 

• Het centraliseren van de visie m.b.t. vrijwilligerswerk binnen OCMW Wichelen en haar structuren. 

• Het beschrijven van de wijze waarop kwalitatief en gedreven met vrijwilligers wordt gewerkt. Dit beslaat volgende 

terreinen: 

- Rekruteren 

- Onthaal 

- Coachen 

- Evalueren 

- Exit  

• Het aansturen van de vrijwilligersverantwoordelijken (medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het versterken van 

vrijwilligerswerk binnen hun dienst) en van de directe coaches (medewerkers in functie van een kwalitatieve 

samenwerking met vrijwilligers) 

• Het stroomlijnen van de inspraak van vrijwilligers. 

• Het diversifiëren van het vrijwilligerswerk binnen verschillende diensten, met centrale aansturing. 

• Het beschrijven van verwachtingen ten aanzien van vrijwilligers. 

• Het evolueren naar een vrijwilligersvriendelijke organisatie. 

 

 

Toepassingsgebied 

 

OCMW Wichelen wil een vrijwilligersvriendelijke organisatie zijn. 

 

Enerzijds betekent dit dat binnen elke dienst de vrijwillige input als middel wordt gezien om kwaliteit te bereiken. De 

wijze waarop, en de taken waarbij vrijwilligers worden ingezet is zeer divers.  

De kwaliteitsvolle omkadering en de vrijwilligersvriendelijke reflex is daarentegen standaard en deel van de cultuur 

van de organisatie. 

 

Anderzijds wil OCMW Wichelen projecten en deelwerkingen ondersteunen binnen de gemeente Wichelen. 

Vanuit actuele noden kunnen projecten of burgerinitiatieven ontstaan die bijdragen tot de opdracht van het OCMW. 

Vanuit een volwaardige betrokkenheid zal OCMW Wichelen ervoor zorgen dat de visie op het werken met vrijwilligers 

binnen deze projecten aansluit op de voorliggende visie op vrijwilligerswerk. 

 

visie

rekruteren

onthalen

coachenevalueren

exit
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Het vrijwilligersbeleid binnen OCMW Wichelen biedt een duidelijk kader voor 

• elke vrijwilliger die zich aanmeldt. 

• elke medewerker die verantwoordelijk is voor vrijwilligerswerk binnen zijn dienst. 

• elke medewerker die in contact komt met vrijwilligers. 

 

Vanuit dit kader wordt iedereen die betrokken is versterkt in het werken met vrijwilligers. 

Duidelijke kaders, mét ruimte voor flexibiliteit en eigen invulling, zorgen ervoor dat OCMW Wichelen evolueert van een 

kwalitatieve organisatie naar een kwalitatieve vrijwilligersvriendelijke organisatie. 

 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

Vrijwilligerscoördinator (V.C.) 

• is ambassadeur van de vrijwilligerswerking 

• is eindverantwoordelijke voor een kwalitatieve en gedreven vrijwilligerswerking 

• neemt finale beslissing bij twijfels 

• stuurt de vrijwilligersverantwoordelijken per dienst rechtstreeks aan i.f.v. een kwalitatieve vrijwilligerswerking 

• evalueert de werking en stuurt bij waar nodig 

• actualiseert het vrijwilligersbeleid 

• stuurt de vrijwilligerswerking aan binnen het kader en vanuit het mandaat door het bestuur gegeven 

• roept 4 maal per jaar de stuurgroep en intervisiegroep vrijwilligers samen en zit deze voor 

• rapporteert per kwartaal aan het MAT, jaarlijks aan de raad en op vraag aan het vast bureau 

• voert de introductiegesprekken en geeft een duidelijk en volledig overzicht van het aanbod 

• stelt een publicatie op, publiceert ze en houdt ze up-to-date  

 

Vrijwilligersverantwoordelijke (V.V.) 

• is ambassadeur van de vrijwilligerswerking 

• is verantwoordelijk voor een kwalitatieve operationele werking (opvolging FONA en vrijwilligersadministratie) 

• is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de initiatieven die worden genomen t.a.v. vrijwilligers 

• participeert aan de stuurgroep 

• coachen directe coaches 

 

Directe coach (D.C.) 

• is ambassadeur van de vrijwilligerswerking 

• is verantwoordelijk voor de organisatie van de initiatieven die worden genomen t.a.v. vrijwilligers 

• beslist over opstart vrijwilligers 

• is verantwoordelijk voor onthaal, begeleiding en opvolging van de vrijwilliger 

• anticipeert op problemen, indien nodig signaleert de directe coach probleemsituaties aan de 

vrijwilligersverantwoordelijke 

• is een medewerker van een dienst binnen het OCMW, niet noodzakelijk de vrijwilligersverantwoordelijke 

• is verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van een vrijwilliger die aan hem/haar toegewezen is 

• geeft input voor FONA en administratie 

• participeert aan intervisiemomenten 

• wordt aangestuurd door een vrijwilligersverantwoordelijke 

 

Stuurgroep 

• bestaat uit de vrijwilligersverantwoordelijken van de verschillende diensten en de vrijwilligerscoördinator 

• komt 4 maal per jaar samen, voorziet vorming, bespreekt hot items, evalueert werking  

• zorgt voor kwalitatieve en duurzame afstemming betreffende vrijwilligersactiviteiten 

• legt de klemtoon op een goed vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement 

 

Intervisiegroep 

• komt 4 maal per jaar samen 

• bestaat uit directe coaches, vrijwilligersverantwoordelijken en vrijwilligerscoördinator 

• deelt knelpunten en “good practices” uit de verschillende diensten en deelwerkingen 
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2. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK 
 

 

Uitgangspunt 1:  Vrijwilligers worden klanten 

 

• Het betrekken van vrijwilligers is een actieve en bewuste keuze binnen OCMW Wichelen en haar diensten. 

Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de kwalitatieve dienstverlening. 

 

• Er wordt een kwalitatieve ondersteuning geboden aan de vrijwilliger. De basisprincipes van de ondersteuning 

staan beschreven in dit gecentraliseerd vrijwilligersbeleid. Daarnaast kan de ondersteuning specifiek worden 

ingevuld op maat van elke werking. 

 
• Vrijwilligerswerk wordt maatwerk van 2 kanten. 

OCMW Wichelen wil ruimte bieden aan elke vorm van engagement. Vanuit de overtuiging dat elke mens 

competenties heeft, willen wij samen met de vrijwilliger op zoek gaan naar de wijze waarop de vrijwilliger een 

bijdrage kan leveren aan onze werking.  

Hiertoe willen we zorgen voor een lage instapdrempel. Van hieruit willen we vrijwilligers zien en, indien gewenst, 

begeleiden naar een meer divers en duurzamer engagement. 

Een verbredingsvisie zal worden geïnstalleerd waarbij we eerder verder gaan op competenties dan op de klassieke 

vrijwilligerstaken zoals we die tot op heden kennen. 

 

• OCMW Wichelen werkt aan een vrijwilligersvriendelijk OCMW. 

Alle medewerkers van OCMW Wichelen staan open voor, en dragen de visie op het vrijwilligerswerk uit zoals deze 

is vastgelegd. Dit wil niet zeggen dat alle medewerkers competenties om vrijwilligers te begeleiden en te 

ondersteunen moeten ontwikkelen. Alle medewerkers dragen wel de verantwoordelijkheid om hun bijdrage te 

leveren aan een vrijwilligersvriendelijke organisatiecultuur. 

 

• We kiezen ervoor vrijwilligerswerk meetbaar te maken en een gestandaardiseerd meetinstrument, gebaseerd op 

een gestandaardiseerd vrijwilligersbeleid zal zorgen dat we over grenzen van diensten heen dezelfde taal spreken. 

We ontwikkelen duidelijk meetbare doelen. Deze dienen niet zozeer als een beoordelingsinstrument, wel als 

instrument van kwaliteitszorg. 

 

• We willen vrijwilligerswerk in een veilig kader aanbieden (cfr. verzekeringen). 

 

• Vrijwilligers mogen geen kosten hebben aan hun vrijwilligerswerk. 

Kosten eigen aan uitgevoerde opdrachten worden vergoed indien de vrijwilliger dit vraagt. 

OCMW Wichelen kiest ervoor bovenop deze onkostenvergoeding vrijwilligers niet extra te vergoeden. 

Een vrijwilligersvriendelijke, waarderende cultuur en een inhoudelijke overtuiging moeten gezien worden als de 

ultieme drijfveren.  

 

• De vrijwilligersgroep moet een weerspiegeling zijn van de diverse populatie binnen de gemeente. 

Actief werken aan verjonging en verbreding van de vrijwilligerspopulatie moet zorgen voor een groeiend aantal 

vrijwilligers en een aantrekkelijk imago naar de burger toe.  

 

• OCMW Wichelen kiest ervoor alle vrijwilligers kwaliteitsvol te omkaderen. 

Zowel de vrijwilliger die zich op regelmatige basis engageert, alsook de evenementvrijwilliger die sporadisch 

vrijwilligerswerk verricht wordt in zijn engagement gewaardeerd, begeleid en ondersteund. 

 

• Vanuit OCMW Wichelen zien we vrijwilligerswerk als een belangrijke schakel in onze werking. 

 Het beroepskader zet maximaal in op de kwalitatieve omkadering van de vrijwilliger en dit op maat van zijn noden. 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat het engagement, niettegenstaande flexibel en zeer divers, wel vrijwillig 

maar niet vrijblijvend is. 
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3. REKRUTEREN 
 

 

Uitgangspunt 2: Kader ‘De hedendaagse vrijwilliger’ 

Uitgangspunt 3: Kader ‘Marktgericht denken’; etalage, product, verkoper 

Uitgangspunt 4: De betrokkenheidscirkels 

 

• Rekruteren moet een spontaan en permanent gebeuren worden vanuit een vrijwilligersvriendelijke cultuur en een 

goed ambassadeurschap binnen de verschillende diensten.  

In functie van dit doel moet eerst een duidelijke structuur worden gezet m.b.t. rekruteren. 

 

• Rekruteren gebeurt breed en open. 

Bij onze zoektocht naar vrijwilligers vertrekken we vanuit de idee dat mensen die iets willen doen ook iets kunnen 

doen. 

 

• Iedereen kan vrijwilligerswerk doen binnen OCMW Wichelen. 

Op organisatieniveau van het OCMW sluiten we geen groepen uit. We stellen wel dat mensen fysiek en mentaal in 

staat moeten zijn om de toegekende taak of verantwoordelijkheid kwalitatief uit te voeren. 

Op dienst niveau is het mogelijk dat er een aflijning ontstaat op basis van de specifieke opdracht. Deze aflijning kan 

enkel gebeuren in overleg met de vrijwilligerscoördinator. 

 Binnen OCMW Wichelen heeft vrijwilligerswerk duidelijk een extra sociale functie. Vrijwilligerswerk kan gezien 

worden als een tweede kans of een nieuwe opstap. 

 

• We kiezen voor centralisatie i.f.v. uniformiteit. 

De wervingsacties worden gecentraliseerd, dit vanuit een duidelijke en gestandaardiseerde opmaak vanuit de 

vrijwilligerscoördinator. Input komt vanuit de verschillende diensten. 

 

• Taakspecifiek rekruteren kan, maar wordt verbreed. 

Bij het rekruteren voor specifieke taken toont men aan kandidaat vrijwilligers steeds de breedheid van de werking. 

Op die manier ziet de shoppende vrijwilliger de mogelijkheden om intern te shoppen. Dit wordt opgenomen door 

de vrijwilligerscoördinator tijdens het introductiegesprek. 

Rekruteren moet een spontane houding van elke medewerker en elke vrijwilliger worden, waarbij mensen steeds 

worden bevraagd en uitgenodigd om een taak op te nemen binnen de dienst of het OCMW Wichelen. 

 

 

Procedure opmaak oproep 

 

• De vrijwilligersverantwoordelijke of directe coach zorgt voor de eerste input bezorgt deze aan de 

vrijwilligerscoördinator. Vervolgens zorgt deze voor de opmaak van een advertentie/oproep.  

De communicatieverantwoordelijke geeft groen licht bij annonce. 

 

• Een éénvormige lay-out over alle diensten van het OCMW  heen is belangrijk. 

Deze eenvormigheid wordt opgevolgd door de vrijwilligerscoördinator. 

 

• Wervingscampagnes kunnen o.m. verlopen via verschillende kanalen: 

 Kanaal 1: Advertenties plaatsen via websites (eigen website of externe sites). 

Kanaal 2: Mond-tot-mond reclame 

 Kanaal 3: Aanspreken van lokale organisaties, verenigingen….  

 Kanaal 4: Specifieke campagnes (vb. in de week van de vrijwilliger) 

 Kanaal 5: Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk (vb. sociale stage, de tijdbank). 

 Kanaal 6: Affiches, flyers, folders 

 

• De vrijwilligerscoördinator gaat regelmatig na of de advertenties voldoende actueel zijn. Het updaten van de 

advertenties (vb. contactgegevens) zijn belangrijk voor het imago. 
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Oproep aanmaken 

 

Belangrijke stappen bij de opmaak: 

• Voor welke taken zoeken we iemand? 

• Wie zoeken we? 

 Wordt er geselecteerd op vaardigheden, attitude, kennis? Welke competenties verwachten we? 

• Waar vinden we de mensen die we zoeken? 

• Op welke manier springen wij eruit op vlak van vorm en inhoud? 

Hoe maken we onze oproep uniek en aantrekkelijk? 

 

Tips bij de concretisering van de oproep: 

• duidelijke contactpersoon 

• aanbod keuzemogelijkheden 

• woordkeuze: tekst moet dynamisch zijn, maar hoeft niet volledig te zijn  

• concreet maken: wat verwachten we én wat bieden we 

• duidelijkheid over tijdstip en tijdsinvestering 

• niet te veeleisend zijn maar ook niet smekend 

• ondersteuning en opleiding aanbieden 

• lay-out: in korte punten en overzichtelijk 

• voorstelling organisatie: kort. Eventueel verwijzen naar website 

 

• Bij het plaatsen van oproepen op websites: wachtwoorden oplijsten in document 

 

Link wachtwoorden advertenties 

 

 

 

�  We houden in het achterhoofd dat mensen vaak beginnen met vrijwilligerswerk i.f.v.de uitbreiding van hun sociale 

netwerk. 

 

�  Mensen worden liefst gevraagd: 

- door mensen die ze kennen 

- waardoor ze persoonlijk worden aangesproken 

- op hun competenties 

 

�  Vraag niet aan mensen vrijwilliger te worden. Nodig mensen uit een taak op te nemen binnen de werking. 
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4. ONTHALEN 
 

Uitgangspunt 5: You never get a second chance to make a first impression. 

Uitgangspunt 6: Flexivol model Gaskin 

 

• We kiezen bewust voor een onthaalmoment voor elke vrijwilliger. 

De doelstelling is tweeledig. 

Enerzijds is een onthaalmoment een wederzijdse kennismaking tussen de vrijwilliger en het OCMW Wichelen. 

Anderzijds wordt in een onthaalmoment duidelijkheid gecreëerd m.b.t. het kader waarbinnen vrijwilligerswerk 

wordt verricht. 

 

• Een positieve en constructieve ingesteldheid is belangrijk. 

Vrijwilligers moeten merken dat ze een waardevolle inbreng hebben. 

Vrijwilligers willen trots zijn op de organisatie waarbinnen ze zich engageren. 

 De cultuur die zij ervaren zullen zij overnemen. 

 

• Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, goede afspraken maken goede vrijwilligers. 

 

• Onthaal is steeds wervend, op maat van de vrijwilliger. 

 

• Onthaal is een wederzijdse kennismaking, waarna beide partijen bekijken of ze samen verder willen doorgaan. 

 

• Onthaal is een continu proces.  

 

• Vrijwilligers die onkosten maken kunnen deze vergoed krijgen indien zij dit zelf willen. Hiertoe dienen zij 

bonnetje/rekening binnen te brengen.  

 

• Vrijwilligers die kilometervergoeding/woon-werkverkeer wensen te krijgen kunnen deze indienen.  

De barema’s die van toepassing zijn op personeel gelden hier ook voor de vrijwilligers.  

 

 
Procedure onthalen 
 
• Binnen 48 uur na de aanmelding krijgen kandidaat vrijwilligers een eerste reactie. 

Er wordt verwezen naar een introductiegesprek. 

 

• Een vrijwilligersvriendelijk onthaal van een vrijwilliger die zich spontaan aanmeldt kan door elke medewerker 

gegeven worden. Elke medewerker heeft dan ook kennis van de minimale procedures bij aanmelding. De 

medewerker verwijst actief en kort op de bal door naar de vrijwilligerscoördinator. 

 

• De kandidaat vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een introductiegesprek. 

o Het introductiegesprek wordt gevoerd door de vrijwilligerscoördinator. 

o Dit introductiegesprek is een eerste kennismaking en heeft een verkennende functie. De organisatie 

krijgt zicht op de kandidaat vrijwilliger en omgekeerd. 

       Link checklist introductiegesprek 

o We overlopen tijdens het introductiegesprek de volledige breedte van de werking.  

We gaan op zoek naar de competenties van de vrijwilliger. Vanuit de vraag én vanuit deze 

competenties kan je richting geven. 

Belangrijk is aan de vrijwilliger mee te geven dat er buiten deze taken nog vele andere 

mogelijkheden zijn binnen het OCMW Wichelen. (cfr. shoppende vrijwilliger). 

o In   het introductiegesprek wordt het statuut van de potentiële vrijwilliger bekeken. 

Het is belangrijk om samen met de vrijwilliger na te gaan of zijn statuut toelaat vrijwilligerswerk te 

doen zonder meldingsplicht.  Een overzicht van de verschillende statuten wordt toegelicht en een 

overzichtsdocument wordt meegegeven met de vrijwilliger. 

De vrijwilliger wordt verondersteld om zelf elke wijziging in zijn statuut te melden aan de 

vrijwilligersverantwoordelijke. 
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          Link overzicht statuten 

 

• Indien beide partijen zich willen engageren, wordt een onthaalgesprek gepland. 

o Onthaal, voorstelling en selectie gebeurt door de directe coach tijdens een eerste contact, daar deze 

de grootste kennis bezit wat de inhoud van de functie betreft. 

o Een vrijwilligersovereenkomst wordt overlopen en ingevuld. 

De vrijwilliger tekent dat hij akkoord gaat met de afspraken. De overeenkomst wordt nadien 

ondertekend door het bestuur voor wederzijds akkoord. Dit laatste is een formaliteit die de opstart van 

het vrijwilligerswerk niet vertraagt.  

De afsprakennota wordt opgemaakt in 2 exemplaren, 1 voor elke partij. 

Link onthaalchecklist 

         Link sjabloon overeenkomst 

 

• Alle overeenkomsten en aanwezigheidslijsten worden elektronisch bijgehouden in Teamleader. 

 

 

Procedure onthalen evenementvrijwilligers 

 

• Voorafgaand aan de opdracht worden de vrijwilligers bijeengebracht. 

De afspraken vermeld op de aanwezigheidslijst worden overlopen. 

 

• De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst voor 1 dag, met de daarbij vermelde afspraken. 

Link overeenkomst voor 1 dag 

 

• Het is belangrijk om samen met de vrijwilliger na te gaan of zijn statuut toelaat vrijwilligerswerk te doen zonder 

meldingsplicht. 

 Link overzicht statuten 

 

• Alle overeenkomsten en aanwezigheidslijsten worden digitaal en in Teamleader bijgehouden. 

 

 

Kostenvergoeding 

 

• OCMW Wichelen kiest voor het systeem van reële kostenvergoeding voor zijn vrijwilligers. 

Dit impliceert dat een vrijwillig engagement niet wordt vergoed.  

Het vrijwillig engagement kost de vrijwilligers ook niets. Kosten rechtstreeks verbonden aan de uitvoering van een 

vrijwillige opdracht worden vergoed op basis van tickets/rekeningen, dit wanneer de vrijwilliger er naar vraagt. 

 Link formulier onkosten vrijwilligers 

 
• Indien de vrijwilliger in opdracht van OCMW Wichelen verplaatsingen dient te maken, dan wordt hij hiervoor 

vergoed.  De tarieven zijn dezelfde als deze voorzien voor personeelsleden. 

 

• In de vrijwilligersovereenkomst zijn de wijze van terugbetaling van kosten opgenomen en wordt het 

rekeningnummer van de vrijwilliger genoteerd. 

 

 

� Al wat duidelijk is voor een vrijwilliger start, leidt niet tot discussie nadien. 

� Al wat onduidelijk is bij opstart leidt tot misverstanden, foute verwachtingen en ‘moeilijk begeleidbare vrijwilligers’. 
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5. COACHEN & EVALUEREN 
 

Uitgangspunt 7: Voor lopen – naast lopen – na lopen 

Uitgangspunt 8: Motivatiecirkel van Bekaert en Stanwick 

Uitgangspunt 9: De emotionele creditcard 

 

• Coachen en evalueren zien we als één geheel. Evalueren is een onderdeel van coachen.  

Een goede evaluatie op taakniveau vermijdt dat er geëvalueerd wordt op persoonsniveau.  

 

• OCMW Wichelen kiest ervoor om eerder te werken aan de juiste coachingsattitude, dan wel aan een 

gecentraliseerde coachingsstructuur. 

De ontwikkeling van de juiste coachingsstijl naar vrijwilligers toe maakt deel uit van de opleidings- en 

intervisiemomenten van de vrijwilligersverantwoordelijken.  Vooral de directe coach speelt een voorname rol in 

het coachen van vrijwilligers.  De directe coach wordt hierin begeleid door de vrijwilligersverantwoordelijke. 

 

• Coaching van vrijwilligers wordt gezien als een alledaags gegeven waar bij ‘vinger aan de pols houden’ het 

uitgangspunt is. 

 

• Vrijwilligers krijgen de kans om aan te sluiten op vormingen. 

 

 

 

Procedure coachen en evalueren 

 

• We maken onderscheid tussen (regelmatige) vrijwilligers en (lossere) evenementvrijwilligers. 

Evenementvrijwilligers (vb. vrijwilligers die groepsgericht op evenementen worden ingezet) worden vooraf 

gebriefd en nadien bevraagd m.b.t. het initiatief zelf.  

Vrijwilligers worden regelmatig gecoacht. 

 

• Bij opstart (na de eerste opdracht) wordt de vrijwilliger gecontacteerd door de directe coach om te horen hoe alles 

is verlopen. 

Na 3 maand wordt de vrijwilliger opnieuw gecontacteerd en bevraagd mbt de opstart van zijn engagement. 

Nadien bepaalt elke dienst zelf de coachingswijze van vrijwilligers, dit steeds binnen het afgesproken kader. 

 

• Er wordt zoveel als mogelijk informeel gecoacht. Deze dagdagelijkse coaching kan gebeuren door elke medewerker 

en gebeurt zo veel als mogelijk op basis van ondersteuning bij dagdagelijkse taken.  

 

• Vrijwilligers worden zoveel als mogelijk/wenselijk samen gebracht. Dit gebeurt minstens 2x per jaar . Liefst wordt 

dit gekoppeld aan een aangenaam moment. Op deze momenten is er een evenwicht tussen bevragen en 

aangeven. 

 

• De vrijwilligerscoördinator volgt op of de vrijwilligers voldoende worden ondersteund en begeleid. 

Daartoe overloopt de vrijwilligerscoördinator met de vrijwilligersverantwoordelijke jaarlijks de intervisies met 

vrijwilligers. 

De vrijwilligerscoördinator coördineert via de jaarplanning het ritme van coaching binnen de verschillende 

diensten. 

 

• Vorming voor vrijwilligers is niet verplicht. 

Vrijwilligers worden uitgenodigd op bestaande vormings- en infomomenten. 

Dit kan zowel samen met personeel als samen met familieraad, inwoners, … 

De vrijwilligersverantwoordelijke is waakzaam voor het feit dat vrijwilligers hierin hun plaats vinden. 
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Waarderingsbeleid 

 

• Jaarlijks wordt in de week van de vrijwilliger (eerste week maart) een vrijwilligersfeest georganiseerd. 

Hier wordt eventueel een attentie aan gekoppeld. 

 

• Hiernaast wordt per vrijwilligerstak bepaald welk waarderingsbeleid wordt gevoerd mbt vrijwilligers. 

De vrijwilligerscoördinator bepaalt hier de balans tussen de verschillende diensten.  

 

• Partners worden jaarlijks kosteloos mee uitgenodigd op het groot feest dat doorgaat tijdens de week van de 

vrijwilliger in maart. 

Voor de aparte waardering per vrijwilligerstak wordt gekozen voor een activiteit met enkel vrijwilligers, met als 

uitgangspunt een teambuildingsmoment. 

 

• Hieraan gekoppelde budgetten is het mandaat van het bestuur. 
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6. EXIT VRIJWILLIGER 
 

Uitgangspunt 10: 7 x 3 = 21 

 

• We besteden aandacht aan de exit van élke vrijwilliger. 

We maken geen onderscheid tussen vrijwilligers met positieve en negatieve ervaring. 

 

• De stoppende vrijwilligers zien we als belangrijk om informatie te verzamelen over sterktes en zwaktes van de 

organisatie. 

Deze cultuur ligt in het verlengde van de coachingscultuur. 

 

• De exitgesprekken geven de mogelijkheid om de vrijwilliger met een positief en gewaardeerd gevoel te laten 

vertrekken. 

 

• Indien het voor de vrijwilliger onmogelijk is om fysiek contact te maken, kan het exit-moment ook telefonisch of 

per e-mail doorgaan. 

 

 

Procedure exit 

 

• Voor regelmatige vrijwilligers wordt een exitcontact voorzien. 

Evenement vrijwilligers worden bevraagd na elke opdracht. Hier ligt de mogelijkheid tot wederzijdse feedback. 

 

• Het exitcontact gebeurt tussen de directe coach en de vrijwilliger. 

Bij problematische afronding kan het aangewezen zijn dat de vrijwilligerscoördinator het gesprek opneemt. 

Afhankelijk van de taken die de vrijwilliger opnam zal de vorm verschillen. Per brief, telefonisch, gesprek… 

We trachten hierbij een return te krijgen van iemand die zich geëngageerd heeft. 

 Link leidraad exitgesprek 

 

• Bij wijze van formele afronding wordt de overeenkomst einde vrijwilligerswerk getekend door de vrijwilliger. Dit is 

een clausule aan het einde van de oorspronkelijk ondertekende vrijwilligersovereenkomst. 

 

• Vrijwilligers die minder dan een jaar actief zijn geweest ontvangen een kaartje + een klein geschenk 

Vrijwilligers die langer dan een jaar actief zijn geweest  ontvangen een kaartje, een mand of bon voor een maaltijd 

in dorpsrestaurant ‘De Lossen Babbel’ voor 2 personen en worden uitgenodigd op het eerstvolgend 

vrijwilligersfeest ter afscheid.  
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7. VERZEKERINGEN 
 

Aansprakelijkheid en immuniteit  

• De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun. Als een vrijwilliger een fout maakt waarbij iemand anders schade 

heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden of te herstellen én 

moet zich verplicht verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA-polis). Schade aan zichzelf – 

lichamelijke ongevallen – valt hier niet onder. 

 

In sommige gevallen kan het zijn dat de vrijwilliger toch persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt: 

• Hij maakt telkens dezelfde fout, ook al werd daar al vaker op gewezen, bijvoorbeeld: materiaal laten 

rondslingeren, instructies negeren, … 

 

• Hij maakt een zware fout, bijvoorbeeld: de vrijwilliger is dronken tijdens het vrijwilligerswerk en veroorzaakt 

daardoor schade. 

 

• Hij pleegt bedrog of maakt met opzet een fout, bijvoorbeeld diefstal. 

 

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid valt nooit onder immuniteit. Een aantal voorbeelden: de schending van de 

geheimhoudingsplicht door vrijwilligers, verkeersovertredingen, parkeerboetes...  

Let op, het is niet aan de organisatie om te bepalen dat een vrijwilliger niet langer immuun is. Dat is een beslissing 

van de rechter. 

 

 

8. DOSSIERVORMING 
 

• Dossiervorming van de vrijwilligers wordt centraal beheerd in Teamleader. 

Deze wordt bewust minimaal gehouden om administratieve last te vermijden. 

 

• Bij opstart wordt de vrijwilligersovereenkomst overlopen en ingevuld. 

Indien het statuut van de vrijwilliger dit vraagt,  dient een attest bij de behandelende geneesheer of vakbond 

aangevraagd te worden. Deze, meestal jaarlijkse, herhaling is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Dit wordt 

aangehaald tijdens het overlopen van de afsprakennota. 

 

• Bij stopzetting wordt de overeenkomst einde vrijwilligerswerk toegevoegd en de vrijwilliger op inactief geplaatst in 

Teamleader. 

 

 

9. REGISTRATIE 
 

Uitgangspunt bij registratie 

• De prestatieregistratie van het vrijwilligerswerk wil aantonen wat het volume is van de vrijwilligersinzet. 

Dit levert enerzijds interessante info aan de vrijwilliger en de OCMW medewerkers. 

Anderzijds kunnen hierdoor de intenties van het beleid gemeten worden; wat hebben we vooropgesteld en 

creëren we hierin evolutie? Er wordt gekozen voor  

 

• een globale prestatiemeting, dus geen meting op persoonsniveau. 

 

• Bij opstart worden wel persoonsgegevens opgevraagd van de vrijwilliger die tevens kunnen verwerkt worden. Deze 

elementen zijn verwerkt in de vrijwilligersovereenkomst. 

 

Procedure registratie 

• Er wordt een dagdeel- of uurregistratie ontwikkeld voor de diensten van het woonzorghuis omwille van verplichte 

kwaliteitsmeting. Er vindt een permanente meting plaats van de vrijwillige inzet.  
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10. VERWANTE DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN 

 

• Algemeen 

Vrijwilligersbeleid 

Stroomdiagram vrijwilligersbeleid  

Registratiesysteem prestaties vrijwilligers 

 

• Bij rekrutering 

Codewoorden databank / handleidingen vb. vacature plaatsen op website 

 

• Bij onthaal 

 Checklist introductiegesprek 

Onthaalprocedure - Onthaalchecklist 

   Vrijwilligersovereenkomst 

Vrijwilligersovereenkomst voor 1 dag 

Overzichtslijst statuten 

Formulier C45B + formulier mutualiteit 

Link formulier onkosten vrijwilliger 

 

• Bij coaching en evaluatie 

 Verzekeringspolis + verzekeringspapieren  

 

• Bij exit 

Clausule in origineel, persoonlijke afsprakennota 

 

• Bij registratie 

Link leidraad prestatieregistratie 

 

 

 

 

 

 


