
Welkom
Voorbereidende vorming

Vrijwilligersmarkt
We starten stipt om 10u

Stel jezelf al even voor via CHAT
• Voor welke organisatie werk je?

• Wat is je functie?

www.wevolunthere.be

Ken je onze stickers al? 

Bestel jouw gratis exemplaar 



TIJD
10:00 - 12:00

MICROFOON
De microfoon staat bij 

iedereen automatisch uit 

VERSLAG

Nadien sturen we deze presentatie 

door

VRAGEN
Steek je (virtueel) hand even op

CHAT
Je mag je opmerkingen in de CHAT 

plaatsen 



Barbara Fruyt

Foto door Henry & Co

Sarah Eelen



Programma

Kennismaking organisaties

Hoe maak je je aanbod en stand toegankelijk en uitnodigend?

Voorstelling doorverwijzers en hun doelpubliek

Bezoekers wegwijs maken via de oriëntatietool en het afsprakenboekje

Praktische briefing

Vrijwilligersmarkt: een woordje uitleg

Q&A



Vrijwilligersmarkt

6 oktober 2022





1. Accolage

2. CAD DE BOEI

3. De Overmolen - Kompanie@Home

4. Dokters van de Wereld

5. GC De Pianofabriek

6. GC Den Dam

7. Hubbie

8. Huis van het Nederlands

9. huisvandeMens Brussel

10. i-mens

11. Internationaal Comité

12. kwb start to bike + Fietsbieb

13. LDC De Harmonie

14. LDC De Kaai 

15. LDC Ellips

16. Les Gazelles de Bruxelles

17. Link=Brussel

18. MPC Sint Franciscus - Toop

19. Rising you

20. School zonder Racisme

21. Sonja Erteejee

22. ToekomstATELIERdel'Avenir

23. UilenSpiegel

24. VGC Sportdienst

25. Wiegwijs

26. Zonnelied



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

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.

mailto:vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.steunpuntvrijwilligerswerk.be%2F&data=04%7C01%7Cvrijwilligerswerk%40kenniscentrumwwz.be%7Cf9a6e523f46943cc03d908d9a04fd274%7C5ab894e072954f9db8dfb4a6abe4d975%7C0%7C0%7C637717087062378025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QlAi6zL%2BUdL4wegNuj92OP0HZIGYnHom9GipZk1LVUc%3D&reserved=0


Wanneer gaat de vrijwilligersmarkt door? 

6 oktober 2022 >> bezoekers zijn welkom van 10:30 tot 15:00

Q&A vrijwilligersmarkt

Wat is er allemaal te zien / te doen?

Op de vrijwilligersmarkt zijn 26 organisaties aanwezig. Ze hebben elk een stand en geven een 

woordje uitleg over hun werking en welk vrijwilligerswerk ze aanbieden. 

Is het gratis of moeten de bezoekers inkomgeld betalen?

De vrijwilligersmarkt is gratis.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kenniscentrumwwz.be%2Fvrijwilligersmarkt&data=04%7C01%7Cvrijwilligerswerk%40kenniscentrumwwz.be%7Cf9a6e523f46943cc03d908d9a04fd274%7C5ab894e072954f9db8dfb4a6abe4d975%7C0%7C0%7C637717087062378025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6c8eeUN3Yc1b%2F8wKbt58%2B8vAB7XM%2B0K6L6HIhmv0K50%3D&reserved=0




Doorverwijzers 

en hun doelpubliek



• Centrum voor Basiseducatie Brussel vzw (Brusselleer)

• CVO Lethas

• CVO Brussel

• CVO Semper

• Agentschap Integratie & Inburgering - BON

• CAD De Werklijn

• Tracé Brussel

• VDAB

• Fedasil

• Huis van het Nederlands Brussel

• Wijkgezondheidscentrum Medikuregem

• Wijkgezondheidscentrum De Brug

• Vluchtelingenwerk

• Maks

• JES

• Minor Ndako

• FMDO – BXL@work

• AIF – regio Brussel



Maak kennis met enkele van onze doorverwijzers

Huis van het Nederlands Nele De Zutter

Fedasil Marie van der Poel

CAD De Werklijn Sofie Morren

CVO Lethas - CAMPUS LANDSROEM Kristof Elsen

Centrum voor Basiseducatie Brussel vzw (Brusselleer) Isabel Kennis

Agentschap Integratie & Inburgering - BON Ingrid Vandervelden



We splitsen ons op!

Maak kennis met enkele 

van onze doorverwijzers

• Wie zijn ze? 

• Wie is hun doelgroep? 

• Wat is hun motivatie? 

• Welke talen worden er 

voornamelijk gesproken?

• ….

Stel je vragen!



Wat nemen jullie mee uit de groepsgesprekken?

Verwachtingen van de kandidaat-vrijwilliger en de organisatie helder krijgen en op elkaar afstemmen:

✓ Ik neem mee dat het belangrijk is om vanaf de start de verwachtingen (in beide richtingen) op elkaar af te stemmen :)

✓ verwachtingen duidelijk meedelen vanaf het begin.

✓ taak EN vereist niveau Nederlands duidelijk communiceren

✓ Je eigen taalgebruik

Vrijwilligers betrekken bij je volledige werking, als een deel van je team

✓ Vrijwilligers inbedden in een vrijwilligerspoule

✓ De vrijwilliger van het begin mee te nemen naar allerlei activiteiten vooraleer hij/zij zelf aan de slag gaat. Om zo concrete

en sterke banden te ontwikkelen.

✓ Vrijwilligers uitnodigen voor activiteiten om de betrokkenheid te verhogen

Vrijwilligers kansen geven om te groeien en daarin te ondersteunen

En tenslotte

✓ Altijd fijn om contact tussen culturen te stimuleren bij vrijwilligerswerk :)

✓ Vrijwilligerswerk is divers

✓ Vrijwilligers vinden is een uitdaging!



Het afsprakenboekje 

en de oriëntatietool



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. 



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.



De oriëntatietool





Doe de vrijwilligerstest
Duid 6 uitspraken aan die jou het best typeren en ontdek wat voor 

soort vrijwilliger jij bent en welk vrijwilligerswerk bij jou past. 



dinsdag 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



Infostand Vrijwilligerswerk op beurzen/ evenementen



DEZE NAMIDDAG LAATSTE CHECK OP FOUTEN 



Jouw aanbod 

toegankelijk en uitnodigend

maken



Wij maken je stand herkenbaar. 

Jij maakt je stand aantrekkelijk.

Onthaal de vrijwilliger zoals je zelf ontvangen 

zou willen worden

! Er kunnen geen affiches en banners opgesteld of opgehangen worden. 

Wij zorgen ervoor dat elke organisatie van ver zichtbaar zal zijn! 



Begin geen monoloog, stel vragen en luister goed naar de bezoeker. Geef hen al je aandacht en tijd! 

• Wie staat er voor jou?

• Wat vindt de vrijwilliger leuk en interessant?

• 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

✓ Vermijd figuurlijk taalgebruik

✓Gebruik veel gebaren en ondersteun je instructies en informatie visueel

(bron: Huis van het Nederlands)

1. Stel vragen aan de vrijwilliger



• 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?

Voorbeeldvragen



• Vertel over jezelf en wat je doet in de organisatie

• Geef informatie over de werking van je organisatie, en waar jullie voor staan, kort en krachtig, overdonder de 
vrijwilliger niet. Ondersteun je uitleg met beeldmateriaal

Voorbeeld: Sonja Erteejee, Hubbie, Les Gazelles des Bruxelles

2. Stel jezelf en je organisatie voor

TIP: elevator pitch



HUBBIE



Les Gazelles des Bruxelles



SONJA ERTEEJEE

Samen Onderweg Naar

Jeugdhulp Anders





Waar?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest



3. Heb je geschikte taken/functies/rollen voor de vrijwilliger?

• Match de talenten van de vrijwilliger met jouw taken

• Wees hierin flexibel en open en denk op voorhand na wat je eventueel kan bieden aan vrijwilligers bij wie 
hun talent niet past in je huidige takenpakket. 

• Zet iemands talent in op taken waaraan je nog niet gedacht had. 

• Breidt functies uit.



4. Check praktische vragen

• Heeft de vrijwilliger een job?

• Wanneer is de vrijwilliger beschikbaar? 

• Heeft de vrijwilliger kinderopvang?

• Heeft de vrijwilliger een beperking?

• Woont de vrijwilliger dichtbij? 

• Hoe geraakt de vrijwilliger tot bij het vrijwilligerswerk?

• Heeft de vrijwilliger ervaring met jouw doelgroep?

• Hoe communiceert de vrijwilliger het liefst? Per mail, sms, WhatsApp, FB, telefoon, …?



5. Leg uit wat de vrijwilliger mag verwachten

• Geef informatie over de taken die de vrijwilliger zal krijgen

• Leg alle taken gedetailleerd uit.

• Vertel wie het aanspreekpunt is.

• Vertel er ook bij of de vrijwilliger:

• samenwerkt met een ervaren vrijwilliger (BUDDY)

• extra ondersteuning of opleiding krijgt

• een (transport)vergoeding krijgt

• verwacht wordt op geplande vrijwilligersmomenten (feestje, vergadering, activiteit, …).

TIP

Denk aan beelden, foto’s, pictogrammen, filmpjes…



6. Maak je eerste afspra(a)k(en)

• Laat de kandidaat-vrijwilliger het infoblad invullen. 

• Check of de kandidaat-vrijwilliger door een doorverwijzer werd uitgenodigd (is handig voor eventuele extra 
begeleiding naar de eerste afspraak). 

• Maak een concrete afspraak met de kandidaat-vrijwilliger: met wie, waar en wanneer. 

• Bel ter herinnering de vrijwilliger een dag vóór de afspraak.

Vul al de contactgegevens, afspraak en eventuele doorverwijzer in op het infoblad.

Schrijf de afspraak in het boekje van de kandidaat-vrijwilliger. 



INFOBLAD

De bezoeker vult de contactgegevens. 

De organisatie duidt aan via wie de bezoeker de 

vrijwilligersmarkt kent en vult de concrete afspraak in. 

Een kopie van dit infoblad wordt aan de doorverwijzer bezorgt.

TIP

kijk dan na of alles duidelijk leesbaar is! 

EXTRA AANDACHT

NAAR OPVOLGING!



Zorg ervoor dat altijd is 

aangeduid of de bezoeker zijn 

gegevens wil delen!

EXTRA AANDACHT

NAAR OPVOLGING!



Praktisch



Plaats vrijwilligersmarkt

MUNTPUNT





Medewerkers

coördinatoren onthaal

medewerkers



Dagindeling

10:00

Via hoofdingang bibliotheek aanmelden, stand klaarzetten

10:30 -15:00 

Vrijwilligersmarkt

15:00

Afmelden bij Barbara, evaluatie invullen, opvolgingsformulieren laten kopiëren, opruim



Stand

• 1 stopcontact per tafel

• WIFI

• 1 tafel + 2 stoelen per organisatie
Schrijf in CHAT met hoeveel 

personen je aanwezig zal zijn 

tijdens de vrijwilligersmarkt

Naam organisatie + aantal personen



Eten en drinken

• Er zijn broodjes en drank voorzien op de 2de verdieping in zaal Zinneke van 11:30 tot 13:30

• Aan de stand zelf mag je niet eten, wel drinken

• Er is 1 glas en tas per persoon voorzien: schrijf je naam op je tas en glas en hou het bij

Je polsbandje 

Toon je polsbandje als bewijs dat je een broodje mag eten. 



Eten, drinken en een goed gesprek

Onze collega 'personeelskrapte' is ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt. Fauve is te vinden bij de broodjes. Wil je haar 
laten weten hoe het gaat in jouw organisatie of een schitterend idee delen? Maak even kennis. Ze heeft een luisterend oor 
voor wat er leeft op de werkvloer.

Wil je meer weten over het project 

op niveau: werken in welzijn en 

zorg in Brussel? 

Neem een kijkje op onze webpagina 

https://www.kenniscentrumwwz.be/o

p-niveau en vind ook tips voor je 

vacature- en onthaalbeleid.

https://www.kenniscentrumwwz.be/op-niveau


Gratis toilet

Het toilet vind je op -1

Je polsbandje 

Toon je polsbandje, dan mag je gratis naar het toilet!



Materiaal

• Jullie materiaal is niet beveiligd op de markt

• Let zelf goed op je spullen

• De ruimte met broodjes kan niet afgesloten worden



Parking

Materiaal in en uitladen: parkeren aan hoofdingang en vier pinkers opzetten

Parking: Interparking Brussels - Parking Ecuyer



Q&A



Handleiding: De 

vrijwilligersmarkt 

anders bekeken

Deze praktische 

handleiding licht toe hoe 

een vrijwilligersmarkt een 

bruisende gebeurtenis 

kan zijn. Via een 

stappenplan, geïllustreerd 

aan de hand van 

praktijkvoorbeelden uit 

de Vrijwilligersmarkt 

Superdivers, verneem je 

hoe jij succesvol te werk 

kan gaan.

Bestel de publicatie  €10



Internationale 

Dag van de 

Vrijwilliger: 

5 dec 2022

Bedank je vrijwilligers 

eens extra met een leuk 

kaartje.

€0,7 per kaartje

Bestel nu!



Bedankt

Jullie waren een

fantastisch publiek

vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

mailto:vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

