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Vrijwilligerswerk toegankelijk maken: 
meer dan “iedereen is welkom”
Tips en goede voorbeelden

22 oktober 2022

Lode Vermeersch
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Centrale en lokale 
overheden

Organisaties die met 
vrijwilligers werken

Vrijwilligers(werk)

1. Een samenspel van 
verantwoordelijkheden?

2. Begrip van toegankelijkheid?

6

Toegankelijkheid & maatschappelijke kwetsbaarheid

• Toegankelijkheid: ‘degree of fit’ tussen de mogelijkheden en ambities van 

de (potentiële) vrijwilliger, de organisatie met vrijwilligers werkt, en het 

vrijwilligersbeleid

Hebt u een krachtige (maar simpele) visie hierop? Bv. 7B’s

• Bekendheid

• Bereikbaarheid

• Begrijpbaarheid

• Bruikbaarheid

• Betrouwbaarheid

• Beschikbaarheid

• Betaalbaarheid

(Piessens, A., Hermans, K. & Vettenburg, N. (2008). Toegankelijkheid realiseren: een permanente 
opdracht. Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen (pp. 257–274). Brugge: Die Keure)
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3. Wat maakt dat mensen vrijwilligen?

Veel mensen vrijwilliger, maar niet iedereen (wil)…

• 12% van de bevolking

• … sommige meer dan andere.

• Belangrijkste determinanten: scholingsgraad, 

werk en beperkt sociaal netwerk…

• Maatschappelijke kwetsbaarheid

Veel redenen en motieven, maar één magische 

formule werkt altijd…
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4. Waarom als organisatie kwetsbare 
vrijwilligers aanspreken?
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Wat is de meerwaarde van werken met vrijwilligers 
met een maatschappelijke kwetsbaarheid?

• Ze brengen nieuwe ideeën binnen 

• Ze kunnen nabij zijn met andere personen die 
maatschappelijk kwetsbaar zijn

• Ze brengen andere waarden in de organisatie

• Ze bevragen de organisatie vanuit hun 
perspectief

• Ze beschikken over een (specifiek) netwerk

• …
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5. Is uw organisatie klaar?

9

Hoe vrijwilligersvriendelijk is de organiatie al?

• Hebt u de middelen hiervoor? (vrijwilligerswerk is niet gratis!)

• Hoe kijken uw medewerkers hiernaar (stereotypes, 
groepsdynamiek, gewoonten, bereidheid, …) 

“Moet Jos vervangen worden door iemand die op Jos gelijkt?”

“We passen de werking aan aan de mogelijkheden van de 
vrijwilligers: bijvoorbeeld afsplitsen van een deeljob als 
meer niet haalbaar is, doorgroeien of aanpassen van de 
taak.”

“Bij ons is het ok als je even geen ruimte 
hebt om te vrijwilligen. We blijven in 
contact en je bent steeds weer welkom.”
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Zet uw organisatie eens op de lijn van: 

niet-uitsluiting >> representatie >> insluiting

6. Is uw organisatie al laadrempelig?

“Iedereen is welkom!” “Wat kunnen we doen 
zodat je je een van ons 
voelt?”

6. Is uw organisatie al laadrempelig?

Deze tools helpen toegankelijkheid bespreekbaar maken:

• Drempelmeter (Stad Hasselt)

• Lattenscan (Konekt)

• Inclusiscore (Frankrijk)

• Wij vrijwilligers (UCLL- Inclusive Society)
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6. Is uw organisatie al laadrempelig?

OF + BY = FOR ALL

7. Zoekt u een match? Of maakt u die 
zelf?
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Vrijwilligersvacatures of open kandidaturen?
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8. Geeft u de juiste beloning?
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9. Hebt u de juiste tools?
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9. Hebt u de juiste tools?
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9. Hebt u de juiste tools?

DANK U

lode.vermeersch@kuleuven.be
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