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Traject

De bescherming van vrijwilligers is nu 
te fragmentarisch geregeld, met 
diverse ongelijkheden tot gevolg. De 
toenemende bureaucratisering zet een 
rem op het vrijwilligerswerk. We 
ontwikkelen daarom een 
gecoördineerd Vlaams 
vrijwilligersbeleid. De versnippering 
van expertise en informatiekanalen 
pakken we aan. 

De cultuursector zou niets zijn zonder de vrijwillige inzet van 
geëngageerde burgers. De bescherming van vrijwilligers is nu te 
fragmentair geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. De 
toenemende bureaucratisering zet een rem op het 
vrijwilligerswerk. Vanuit mijn bezorgdheid voor het belang en 
welzijn van de vele vrijwilligers in de 
amateurkunstenverenigingen, de circusateliers, 
erfgoedverenigingen en de talloze cultuur-, kunst- en 
erfgoedinstellingen zal ik, conform het Vlaams Regeerakkoord (p. 
134), het initiatief nemen om uit te zoeken hoe een gecoördineerd 
Vlaams vrijwilligersbeleid eruit zou kunnen zien. Dat alles noopt 
me ertoe de versnippering van expertise en informatiekanalen aan 
te pakken. Ik zal met diverse stakeholders uit de verschillende 
betrokken domeinen een traject opzetten dat de contouren van 
een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid in kaart brengt.



Traject



Traject

HOV & VOV’s
matrix

Statuut en 
wetgeving

Informatie en 
ondersteuning

Regulitis

Lokaal

Vlaams

Federaal



Traject

Studieronde (capacity building, 
Lesley Hustinx, KBS studie, 
adviesraden, VOV’s, …)

Vrijwilligerswerk: cijfers, 
omgeving en SWOT-analyse

 Visie



Visie – Begrippen

Cf. Vrijwilligerswet: Vrijwilligerswerk is
een activiteit
uitgevoerd door een natuurlijk persoon
op basis van de eigen, vrije wil
ten behoeve van anderen of van de samenleving
in min of meer georganiseerd verband
op voorwaarde dat dit georganiseerd verband geen winstoogmerk heeft.

Het ‘georganiseerde verband’ slaat op het feit dat het vrijwilligerswerk moet 
georganiseerd worden door een vereniging of organisatie die geen winstoogmerk 
heeft. Het ‘min of meer’ slaat op het feit dat dergelijke verenigingen of organisaties 
ook feitelijke verenigingen kunnen zijn.

Is onderdeel van ‘vrijwillige inzet’: maatschappelijke inzet van mensen op vrijwillige 
basis.
Zie ook mantelzorg, arbeidszorg, vriendendienst, burgerinitiatief, vrijetijdswerk, stage, 
gemeenschapsdienst, samenlevingsdienst, internationaal vrijwilligerswerk (EVS, ESC, 
voluntourism…), werknemersvrijwilligerswerk…



Visie - Cijfers

Vlaanderen Brussel Wallonië België

vrijwilligers uitsluitend in
georganiseerd verband

Aantal
%

639.064
11,8%

62.617
6,7%

278.653
9,5%

980.334
10,5%

Vrijwilligers in georganiseerd
verband, gecombineerd met
vrijwillige inzet

Aantal
%

114.179
2,1%

4.947
0,5%

66.208
2,2%

185.334
2,0%

Totaal vrijwilligers in georganiseerd
verband

Aantal
%

753.243
13,9%

67.564
7,2%

344.861
11,7%

1.165.668
12,5%

Vrijwillige inzet (niet-georganiseerd
verband)

Aantal
%

329.815
6,1%

72.211
7,7%

233.090
7,9%

335.116
6,8%

Totaal vrijwillige inzet +
vrijwilligerswerk

Aantal
%

1.083.058
20,1%

139.775
14,8%

577.951
19,5%

1.800.784
19,4%



Visie - Cijfers

In Vlaanderen spendeert een vrijwilliger gemiddeld 189,3 uren per jaar aan het 
vrijwilligerswerk, wat overeenstemt met 15,8 uren per maand en 3,6 uren per 
week. 
Er wordt meest intensief gevrijwilligd in de jeugd- en sportsector
Mannen en vrouwen vrijwilligen evenveel
Mensen die hoger opgeleid zijn, vinden gemakkelijker hun weg tot het 
vrijwilligerswerk.



Visie - SWOT

Sterktes
Waardering en erkenning
Vrijwilligerswet 
Collectieve verzekering

Zwaktes
Versnippering bevoegdheden - veel reglementeringen
Drempels voor bepaalde doelgroepen
Versnippering van informatie en ondersteuning
Bescherming is beperkt 
Te weinig zichtbaar – te weinig gegevens over vrijwilligers
Interpretatieproblemen vrijwilligerswet



Bedreigingen en opportuniteiten

Bedreigingen
veranderende motieven en diverse vormen voor vrijwillig engagement
flexibilisering van de verplichte tijd
Wijzigende vennootschapswetgeving

Opportuniteiten
Interbestuurlijk overleg over knelpuntennota
Verhoogde aandacht voor vrijwilligerswerk, ook interesse van lokale 

besturen
Transsectorale aanpak
Digitalisering
Competentieperspectief 



Uitdagingen 

Creatie van vrijwilligersvriendelijk klimaat: degelijke informatie, verzekeringsbescherming, verminderen 
overtollige regels. Aanbevelings- en werkplan aanpak vereenvoudiging administratieve formaliteiten (preventie).

Mensen aanzetten om te vrijwilligen, met aandacht voor een flankerend doelgroepenbeleid - promoten brede 
toegankelijkheid vrijwilligerswerk

Netwerking tussen ondersteuningsstructuren stimuleren, opdat vorming, ondersteuning en expertise 
uitgewisseld wordt.

Ondersteuning realiseren op Vlaams en lokaal niveau, met aandacht voor intersectorale ondersteuning
Monitoring van het vrijwilligerswerk realiseren o.a. door wetenschappelijk (kwantitatief en kwalitatief) 

onderzoek
Erkenning van het vrijwilligerswerk cf. vrijwilligerswerk = plek van levenslang en levensbreed (informeel) leren.
De positionering van Vlaanderen met betrekking tot vrijwilligerswerk, met een bemiddelende rol naar de 

Federale overheid en een inspirerende rol naar de lokale overheden. Ook voor het Europese niveau moet er 
aandacht zijn.

Ongelijkheden tussen vrijwilligers wegwerken.
Media-aandacht: positieve effecten van het vrijwilligerswerk onderlijnen, permanente wervende boodschap
Ontwikkeling van een toegankelijk instrument ter ondersteuning van competentie-ontwikkeling in het 

vrijwilligerswerk.
Inzetten op digitale oplossingen om de administratieve handelingen die (bestuurs)vrijwilligers moeten vervullen, 

te verminderen. 
Vrijwilligerswerk ’zuiver’ houden.
Objectieve informatie omtrent vrijwilligersverzekeringen.



Visie
Vrijwilligers zijn omnipresent en vervullen een fundamentele rol in de maatschappij als geheel en
in alle geledingen en domeinen ervan. De bijdrage en het engagement van de vele vrijwilligers aan
een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. In Vlaanderen is de non-
profit sector, het middenveld, het brede verenigingsleven, het biotoop bij uitstek. Ook overheden
zijn geen onbelangrijke organisator van vrijwilligerswerk.

Tegenover vrijwillig engagement staat geen geldelijke vergoeding voor de geleverde prestatie. De
meerwaarde voor de vrijwilliger zit in de appreciatie, in het leveren van een maatschappelijk
nuttige bijdrage, het opdoen van een ervaring, iets bij te leren, plezier te beleven, anderen te
ontmoeten. De waardering die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig
engagement zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat door:

- vrijwilligerswerk ‘zuiver’ te houden;
- vrijwilligers te beschermen;
- in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers;
- het verenigingsleven te ondersteunen;
- iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen;
- vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.



Visie - ambities

6 ambities:
- vrijwilligerswerk ‘zuiver’ te houden:  cf. Vrijwilligerswet; geen 

prestatievergoedingen; andere praktijken anders benoemen en ander statuut
- vrijwilligers te beschermen: collectieve vrijwilligersverzekering overnemen; 

klachtenlijn installeren 
- in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers: centraal 

Vlaams kennis- en expertisecentrum; ook competentie-ontwikkeling en sensibilisering 
- het verenigingsleven te ondersteunen: in dialoog met het middenveld, 

centraal verenigingenloket, vrijwilligersvriendelijke reglementeringen 
- iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen: goede 

voorbeelden bundelen 
- vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken: investering in onderzoek, 

verzamelde gegevens verder te verdiepen en vertalen, registratie?



En verder…

HOV volgt visienota op en bereidt volgend actieplan voor
Grote lijnen m.b.t. de ambities:

Het vrijwilligerswerk ‘zuiver’ houden: opdracht HOV
Bescherming: verzekering en individuele klachten
Ondersteuning en informatie voor vrijwilligers: 
expertisecentrum vrijwilligerswerk en 
competentiedenken
Ondersteuning verenigingsleven: digitaal 
verenigingenloket en sensibiliseren verenigings- en 
vrijwilligersvriendelijke regelgeving
Brede toegankelijkheid vrijwilligerswerk
Promotie en zichtbaarheid



Vragen?

Bart De Boiserie
02 553 41 60

bart.deboiserie@cjsm.vlaanderen.be


