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Inleiding 
 

In ons land doen anderhalf miljoen mensen (1 op 6) gemiddeld 5 uur per week 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving.   

Ze zijn het levende bewijs van solidariteit.   
Ook in de SDV worden een aantal projecten gedragen en mogelijk gemaakt door 

de inzet van vrijwilligers. Zowel Vlaamse mensen als mensen met een  
migratieachtergrond versterken onze werking. Elke vrijwilliger betekent een 

meerwaarde voor onze dienst.   
De themawerking binnen onze armoedepeiler kwam dit jaar samen rond het 

thema inkomen.  
Tijdens deze bijeenkomsten hadden de deelnemers vaak vragen i.v.m.  

vrijwilligerswerk. Aangezien het om werk gaat, was niet voor iedereen duidelijk 
of dit ook een inkomen impliceerde. Vandaar werd er gedurende een aantal  

bijeenkomsten een zijsprongetje gemaakt naar ervaringen en informatie  

uitwisseling i.v.m. vrijwilligerswerk. 
Veel mensen van onze doelgroep zijn altijd enthousiast om belangeloos een 

handje toe te steken en realiseerden zich niet dat ze op die manier vrijwilliger 
zijn.   

 

 



Tijdens de gesprekken kwam interessante informatie naar boven.   

Vrijwilligerswerk wordt door onze mensen als belangrijk en waardevol gezien.  
Toch engageren ze zich niet zo vaak in vrijwilligerswerk.  

We vonden het de moeite om hun knelpunten te bundelen en samen met hen 
oplossingen te formuleren. 

 
We hopen met dit dossier een ondersteuning te bieden aan  
vrijwilligersorganisaties die etnische diversiteit in hun vrijwilligersbeleid willen 
inbouwen. 



Decreet op het vrijwilligerswerk 
 

In Vlaanderen zijn vrijwilligers vooral actief in persoonsgebonden domeinen  

zoals de welzijns-, gezondheids-, en sportsector en de brede sociale en culturele sector.  
Het belang van vrijwilligerswerk in Vlaanderen blijkt duidelijk uit de  

ondersteuningsmaatregelen en de decretale initiatieven door de Vlaamse Overheid. 
 

In het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is er sedert 01/04/2009 het  
decreet op het vrijwilligerswerk. Het decreet regelt de rechtspositie van de vrijwilliger.  

Organisaties die vrijwilligers inzetten in hun werking moeten een aantal verplichtingen 
nakomen (afsprakennota, verzekeringen, …). 

Het participatiedecreet heeft aandacht voor het betrekken van bepaalde doelgroepen.   
Op Vlaams niveau biedt het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk ondersteuning.  

Per provincie is er een provinciaal steunpunt. 

Belangrijk in de integratiesector was de langverwachte wijziging op 14 mei 2014 van de 
wet die de toegang tot vrijwilligerswerk voor vreemdelingen regelt, waardoor het  

vrijwilligerswerk meer toegankelijk werd voor hen. Via deze wijziging werd  
vrijwilligerswerk mogelijk gemaakt voor alle nieuwkomers die legaal in België verblijven.  

Ook asielzoekers kunnen dus aan de slag als vrijwilliger.  
Alleen voor mensen zonder wettig verblijf blijft vrijwilligerswerk onmogelijk. 

http://www.vluchtelingenwerk.be/taxonomy/term/38




Wat is vrijwilligerswerk? 
 

Definitie van het vrijwilligerswerk 

 
1. Vrijwilligerswerk is elke activiteit  

 
 die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht 

 ten behoeve van:  

 één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht,  

 van een groep of organisatie  

 of van de samenleving als geheel  

 die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé- verband van 

degene die de activiteit verricht  
 die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 

van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 
 

2. De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activiteit verricht zoals omschreven in 1. 
 

3.   Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder 
 winstoogmerk die werkt met vrijwilligers. 

 
(bron : www.vrijwilligerswerk.be) 

 

http://www.vrijwilligerwerk.be




Vrijwilligers in vzw Samen DiVers 
 
In 1982 werd de vzw opgericht als Sociale Dienst voor Vreemdelingen. Reeds van in de  

beginfase werd de werking uitgebouwd met de inzet van talrijke vrijwilligers. 
Ook mensen met een migratieachtergrond kregen als vrijwilliger hun plaats in een aantal  

projecten. 
In de voorbije 30 jaar werden projecten afgebouwd of overgenomen door reguliere  

instanties, maar de inzet van vrijwilligers blijft ook in de huidige werking onmisbaar. 

 In de Babbelbox ondersteunen vrijwilligers nieuwkomers in het oefenen van 

het Nederlands. 
 De zomerschool Nederlands voor kinderen en jongeren berust op de inzet 

van vrijwillige lesgevers en vrijwillige begeleiders van de groepsactiviteiten. 
 In de Kids-Club steken mama’s met een migratieachtergrond een handje toe 

bij de activiteiten. 
 De armoedewerking brengt vrijwilligers samen in themagroepen.  

 In deze themagroepen worden ervaringen uitgewisseld, knelpunten  
gebundeld en gezamenlijk naar oplossingen gezocht.  

 Mensen met een migratieachtergrond dragen mee ons project multicultureel,  

ze gaan naar scholen en brengen hun verhaal, ze geven workshops en  

werken mee aan interculturele ontmoetingen. 
 Onze bestuursleden die mee de verantwoordelijkheid van de werking  

dragen, zijn vrijwilligers. 
 Zowel Vlaamse vrijwilligers als mensen met een migratieachtergrond steken 

graag een handje toe om activiteiten van de SDV tot een succes te maken.  
Ze helpen mee op opendeur momenten, ze assisteren als fotograaf,  

ze naaien en klussen,… 





Vrijwilligersbeleid in vzw Samen DiVers 
 

Samen DiVers is overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligers.  

Vrijwilligerswerk draagt bij tot interactie tussen groepen en bevordert de sociale cohesie. 
Het versterkt individuele competenties en is een vorm van actief burgerschap. 

 

De SDV rekruteert via allerlei kanalen hun vrijwillige medewerkers:  

 
 website en Facebook; 

 vrijwilligersdatabank van de provincie en de stad Oostende; 

 flyers en affiches.   
 

 Maar vooral door persoonlijk aanspreken. 
 

Een projectmedewerker is verantwoordelijk voor het eerste onthaal van nieuwe  
vrijwilligers.   

In het onthaalgesprek wordt de werking voorgesteld en nagegaan welk engagement  
haalbaar is.   

Elke vrijwilliger ontvangt een onthaalbrochure. Hierin worden de taken beschreven die ze 
als vrijwilliger opnemen. Het takenpakket wordt samen opgemaakt. Dit alles in heel  

eenvoudig en toegankelijk Nederlands. 
Vrijwilligers worden ingeschreven in een register. 

De nodige wettelijke verzekeringen zijn aangegaan zodat vrijwilligers beschermd zijn  
tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk.   
 

 





Vrijwilligerswerk in niet-Westerse culturen 
 

Het begrip ‘vrijwilligerswerk’ is in niet-Westerse culturen niet of minder bekend. 

Mensen met een migratieachtergrond verbazen zich erover dat dit in Vlaanderen 
zo goed georganiseerd is, met een wetgeving en afspraken. Ze verbazen zich  

erover dat zoveel mensen zich engageren via vrijwilligerswerk en op die manier 
zich inzetten voor derden. 

 
In de thuislanden staat het belangeloos helpen van familie, buren en kennissen 

buiten discussie. Men gaat anders met elkaar om, vele taken worden verricht in 
niet-georganiseerd verband. Elk individu beschikt over talrijke sociale netwerken, 

die garant staan voor hulp en ondersteuning. Dit kan zowel op het vlak van  
verzorging als financieel en materieel zijn. 

Vrijwilligerswerk in de zin van meehelpen in een organisatie is minder gangbaar.   
 

Alhoewel … 
In de vroegere Sovjet-Unie hielpen mensen toch vaak in een weeshuis of waren 

ze een soort monitor voor de jeugdbeweging. Alles werd geregeld door de staat 

en vanuit de partij werd verwacht dat ze hielpen. 
Irak was een rijk land en alles werd door diensten gedaan. Vrijwilligerswerk  

bestond er niet. Na de oorlog is de situatie veel slechter geworden. Burgers  
werden gevraagd om mee te helpen in ziekenhuizen en weeshuizen. 





Hoe staan mensen met een migratieachtergrond tegenover  

vrijwilligerswerk ? 
 

Mensen met een migratieachtergrond geven aan dat het uitvoeren van vrijwilligerswerk 

binnen een organisatie een meerwaarde kan betekenen.  
Diverse redenen worden door onze mensen aangehaald: 

 
 je leert veel bij over hoe organisaties hier werken; 

 het is belangrijk om mensen te helpen, dit moet volgens mijn religie; 

 je doet iets terug voor de samenleving die jou veel gegeven heeft; 
 je kan er netwerken mee uitbouwen; 

 het is goed om de Nederlandse taal te oefenen; 
 via vrijwilligerswerk ontdek je de cultuur van België;  

 door vrijwilligerswerk te doen krijg je een bredere kijk op de samenleving; 
 … 

 
Het ontvangen van een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding is niet echt  

belangrijk. 
 

Karima:  
“De luxe is dat je zelf kan beslissen om iets te doen, niemand kan je verplichten” 

Larisa:  
“Het is geven en nemen – je ontvangt dankbaarheid, een glimlach, stralende 

ogen,… “ 

Abdullah:  
“Je kan doen waar je zelf goed in bent en wat je graag doet” 
David: 
“Het is moeilijk om je verhaal te doen, maar achteraf kan je trots zijn op jezelf” 



Vrijwilligerswerk 

knelpunten 



Knelpunten bij het zoeken naar vrijwilligerswerk 
 
In de themawerking werden door de deelnemers volgende zaken aangehaald als  

knelpunt of mogelijk knelpunt: 
 

 Het is niet evident om zelf op een website vacatures te zoeken.  

     Websites zijn moeilijk toegankelijk. 

 Bij het zoeken heb je iemand nodig die alles kan uitleggen, want de meeste  

     organisaties ken je niet en je weet niet waarvoor ze staan. 
 Belgen zijn soms bang van vreemdelingen.   

 Sommige groepen van Belgen willen geen hulp aanvaarden door vrijwilligers, 

enkel in noodgevallen als de professionele hulp niet mogelijk is. 

 Taal kan een probleem zijn – soms is ons Nederlands nog niet voldoende of 

spreken de mensen dialect. 

 Tijdens mijn vrijwilligerswerk wil ik iets doen voor andere mensen, minder voor  

     organisaties. 

 Flyers, die op openbare plaatsen liggen, worden niet meegenomen of gelezen. 

 Flyers zijn vaak niet duidelijk of moeilijk begrijpbaar. Je weet niet waar of bij 

wie je moet informeren. 
 Soms moet je een moeilijke procedure doorlopen vooraleer je van start kan 

gaan. 
 Veel formulieren invullen is een belemmering en werkt demotiverend. 

 Indien je heel lang vooraf je kandidatuur moet stellen, is het niet zeker of je de 

dag zelf nog vrij zal zijn. 

 



Ik wilde graag iets doen voor de oude 

mensen die hier in een bejaardenhuis zijn.  

Voor mij is het moeilijk te begrijpen dat 

die oude mensen niet door hun familie  

opgevangen worden. Ik ben binnen gegaan 

in een bejaardenhuis en heb gevraagd of 

ik er gratis kon helpen. Ze hebben mijn 

naam en telefoon genoteerd, maar later 

heeft niemand mij opgebeld.  (Farook) 

Bij jullie wordt er teveel gepraat en 

moeten er altijd veel papieren worden 

ingevuld. Ik word daar heel moe van.  

(Marie) 

Getuigenissen: 

Omdat ik toch veel thuis ben, wilde ik graag 

wat te doen hebben. Mijn maatschappelijk 

werker hielp mij om een organisatie te vinden 

en ze maakte een afspraak voor mij. Ik kreeg 

een rondleiding in het centrum met uitleg 

over het vrijwilligerswerk. Dit  duurde 2 uur 

en de meneer sprak heel snel Nederlands. Na 

45 minuten was mijn hoofd vol. Zelfs indien 

het in mijn moedertaal was geweest, had ik 

nog hoofdpijn gekregen.  (Ari) 



Aanbevelingen  
 
Met volgende tips willen we organisaties die een divers vrijwilligersbeleid willen voeren, 

helpen bij het uitstippelen van hun beleid. 
 

 Flyers, affiches en websites zijn niet het goede middel om mensen met een  

migratieachtergrond te bereiken. Het aanbod van promomateriaal is groot en  

 slechts enkelingen vinden hun weg hierin. Meertalige communicatie kan een  

 oplossing zijn. 
 Rekruteer via sleutelfiguren of probeer rechtstreeks met mensen in contact te  

komen. Spreek ze aan of bel ze op. 
 Taal kan een belangrijke troef zijn om vrijwilligers aan te trekken. Mensen met 

een migratieachtergrond zijn vaak te motiveren indien de kans er is om hun  
 Nederlands te oefenen. 

 Maatschappelijk werkers in een OCMW of andere sociale diensten kunnen mee 

ondersteuning geven om mensen te helpen of toe te leiden naar vrijwilligerswerk. 

 Een korte maar duidelijke uitleg over de organisatie en over de taken die de  

     vrijwilliger zal opnemen is voldoende. Te veel uitleg werkt enkel verwarrend. 

 Het invullen van allerlei formulieren en documenten wordt best vermeden. 

 Laat personen met een migratieachtergrond starten met het uitvoeren van kleine 

deeltaken, die beperkt zijn in duur. Op die manier groeit het wederzijds  
vertrouwen. 

 Zorg dat er binnen de organisatie één aanspreekpersoon is op wie de vrijwilliger 

kan terug vallen. Begeleiding en opleiding is nodig bij het inschakelen van een 

vrijwilliger. 
 Met laagdrempeligheid en flexibiliteit bereik je gemakkelijker mensen met een  

migratieachtergrond. 
 Werk kort op de bal – het heeft geen zin om mensen te engageren voor  

activiteiten die een half jaar later plaatsvinden. 
 Laat mensen eerst eens meelopen met een ervaren vrijwilliger, zodat ze een  

voorbeeld hebben om kennis te maken met het takenpakket. 
 




