Doe mee aan Week van de
Vrijwilliger 2022
Benieuwd naar de campagne van Week van de Vrijwilliger 2022? Ontdek nu
het campagnemateriaal, de wenskaarten en het programma van de
studiedagen. Het thema van dit jaar is omgaan met veranderingen. Want we
kregen er heel wat voor de kiezen - ook in het vrijwilligerswerk. Leer tijdens
inspirerende keynote lezingen en workshops hoe je verandering omarmt voor
een innovatief vrijwilligersbeleid met een open overlegcultuur.

Bekijk het aanbod

Meld nu je vrijwilligersvacature aan voor Wéldoeners
Tijdens de Week van de Vrijwilliger 2022 kunnen mensen twee uur lang
proeven van vrijwilligerswerk. Radio 2 zet de Wéldoeners en deelnemende
organisaties ook in de kijker met enkele reportages! Mis deze kans niet en dien
nu je vacature in op weldoener.be voor woensdag 9 februari.

Krijg je graag eerst een woordje uitleg over deze campagne? Bekijk dit webinar
op YouTube of registreer je voor een van de volgende vragenuurtjes op
maandag 24 februari:

Registreer je voor het webinar om 10 uur

Registreer je voor het webinar om 14 uur

Nieuw magazine over
vrijwilligerswerk
Ook stiekem fan van 'de boekskes'?
Verdiep je dan in dit exclusieve en
eenmalige magazine over
vrijwilligerswerk. Met o.a.
gastcolumns van Joris Hessels en
Wim De Vilder, interviews met
bijzondere vrijwilligers over hoe
vrijwilligerswerk hun leven
veranderde, een debat
onder burgemeesters, de
onkostenvergoeding van naald tot
draad en nog veel meer.

Bestel nu je magazine(s)

Uitreksel strafregister
binnenkort verplicht
Vanaf het najaar van 2022 moeten
vrijwilligers en
verenigingswerkers die met
minderjarigen willen werken,
verplicht een uittreksel van hun
strafregister tonen. Tegen dan
ontvangt elke sector ook een
draaiboek met instructies.

Lees meer over dit nieuws

Webinars: De
Vrijwilligerswet
In dit webinar over de Vrijwilligerswet
leer je o.a. wie je als vrijwilliger mag
inzetten en welke wetswijzigingen
recent het levenslicht zagen door de
coronacrisis. Het webinar vindt
plaats op vrijdagochtend 4 februari
en maandagavond 7 februari.

Schrijf je nu in

Correctie forfaitaire
onkostenvergoeding
De Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) heeft zopas de
maximale forfaitaire
onkostenvergoeding 2022 voor
vrijwilligers gecorrigeerd. Het
maximum dagbedrag is nu € 36,84
en het maximum jaarbedrag
€ 1473,37. De maximale verhoogde
forfaitaire kostenvergoeding voor
bepaalde sectoren komt neer op
€ 2705,97.

Foto door W. Hambach: Plusbaasje
Chris van Aap vzw

Vrijwilliger: superheld of
bedreigde diersoort?
Tijdens de coronacrisis bleken
vrijwilligers onmisbaar in
vaccinatiecentra en woonzorgcentra.
Maar dat bewonderenswaardige
engagement heeft ook een keerzijde:
rommelige wetswijzigingen en
bedenkelijke onkostenvergoedingen.
Lees dit interview met Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk-voorzitter
Tom Lemahieu in het magazine
Wascabi van De Federatie.

Kalender:
•

Maandag 24 januari 2022: webinars over Wéldoeners: registreer je voor het
vragenuurtje om 10 u of om 14 u.

•

Vrijdag 4 februari en maandag 7 februari 2022: webinars over de
Vrijwilligerswet. Schrijf je nu in.

•

zaterdag 5 februari 2022: vorming Kwadraet - jouw organisatie pitchen als
vrijwilliger. Schrijf je nu in.

•

zondag 6 februari 2022: deadline online bevraging voor
bestuursvrijwilligers. Deel nu je ervaringen als bestuursvrijwilliger.

•

27 februari t.e.m. 6 maart 2022: Week van de Vrijwilliger 2022. Bekijk de
campagne en studiedagen.

•

donderdag 24 februari 2022: keynote lezingen Week van de Vrijwilliger

•

dinsdag 1 maart t.e.m. donderdag 10 maart 2022: workshops Week van
de Vrijwilliger

