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Team onthaal

Presenter-notities
Presentatienotities
Let goed op beide taken: switchen is misschien nodig!Team Katleen: ervaren onthaalmedewerkers: Waarom? 





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://www.steunpuntvrijwilligerswerk.be/&data=04|01|vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be|f9a6e523f46943cc03d908d9a04fd274|5ab894e072954f9db8dfb4a6abe4d975|0|0|637717087062378025|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=QlAi6zL%2BUdL4wegNuj92OP0HZIGYnHom9GipZk1LVUc%3D&reserved=0


Q&A vrijwilligersmarkt



Plaats vrijwilligersmarkt
MUNTPUNT





Hoe onthaal je 
de bezoeker? 



1. Stel mensen op hun gemak. Wees hartelijk en maak tijd. 
2. Je geeft info over de vrijwilligersmarkt aan de hand van de oriëntatietool.
3. Je legt het afsprakenboekje uit. 
4. Indien er voldoende tijd is pols je naar de interesses van de bezoeker en geef je 

door welke organisaties interessant kunnen zijn. 

Onthaal de bezoekers



• 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



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. 

Presenter-notities
Presentatienotities
https://www.kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/afsprakenboekje_2021_online%20versie.pdfFouten mogen nog vandaag doorgeven worden. 



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.

Presenter-notities
Presentatienotities
https://www.kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/orientatietool-A2_staand_2022.pdf 



De oriëntatietool



Presenter-notities
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Uitleg geven over de talenten
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