Klaar voor de Week van de
Vrijwilliger?
Nog tot donderdag 17 februari 2022 kan je je inschrijven voor de studiedagen
van Week van de Vrijwilliger 2022. Het thema? Dat is dit jaar omgaan met
veranderingen. Download of bestel ook zeker op tijd je campagnemateriaal
om je vrijwilligers uitgebreid te bewieroken. Want vrijwilligers surften mee op
elke coronagolf. Ze doorstaan nieuwe innovaties en dragen er zelfs toe bij. Ja,
vrijwilligers zijn ware experts in transformeren.

Doe mee

Engageer jouw Wéldoeners
Intussen kwamen er al heel wat vacatures binnen op weldoener.be, waarvoor
dank. Op dinsdag 15 februari geeft Radio 2 het startschot van de live
campagne. Tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari t.e.m. 6 maart)
kunnen Wéldoeners dan twee uur lang proeven van vrijwilligerswerk bij een
organisatie naar keuze. Wijs jouw inwoners, sympathisanten of kennissen
alvast de weg naar deze initiaties. Plaats een oproep in jouw nieuwsbrief of
gemeenteblad:

Bekijk de voorbeeldoproep

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)

Kritiek op onwettige
crisiswijzigingen
De Hoge Raad voor Vrijwilligers
(HRV) wijst op enkele onwettige
wijzigingen voor vrijwilligerswerk
tijdens de coronacrisis. Minister van
Sociale Zaken Frank
Vandenbroucke was nl. verplicht
om advies te vragen aan de Raad
bij de beslissingen om vrijwilligers

ook in te schakelen in commerciële
woonzorgcentra. Ook de vele
verhogingen van de maximale
forfaitaire onkostenvergoeding voor
vaccinatievrijwilligers vindt de Raad
discutabel.

Lees het persbericht

Leer meer over
internationaal
vrijwilligerswerk
Het European Volunteer Centre
schotelt je op de slotconferentie
van het CTV-project
op dinsdagnamiddag 15 maart
naast een lunch ook de best cases,
financieringstips en Europese
netwerken voor om internationale
vrijwilligersprojecten uit te rollen.
Afspraak in Mundo B in Brussel.

Registreer je nu

Kalender:
•

27 februari 2022: Deadline participatievraag: geef je
prioriteiten voor het Verenigingsloket door

•

28 februari 2022: deadline vacature coördinator
participatieve vrijwilligerswerking bij CM

•

26 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

•

dinsdag 15 maart: slotconferentie CTV over
internationale vrijwilligersprojecten: registreer je

