Nieuwsbrief VlaanderenVrijwilligt

Zomer editie

Cocktails, zon &
vrijwilligerswerk

In deze nieuwsbrief lees je over de trefdag van vrijwilliger, hoe je de
bedrijfsexpertise kunt inzetten voor een uitdaging in jouw vzw.
Ook hebben wij aankomende periode een aantal nieuwe Workshops.

De toekomst van het vrijwilligerswerk: 8 oktober
Trefdag Vrijwilligers
Je bent vrijwilliger (in een bestuur, een lokale afdeling, binnen een organisatie
of in de gemeente? Je vrijwilligt soms, vaak of elke dag?) Dan zijn we op zoek
naar jou. We willen immers graag jou mening over de toekomst van het
vrijwilligerswerk.

Misschien nam jij wel deel aan één van onze Focusgroepen binnen het traject
Vrijwilligerswerk Vandaag en Morgen? In het najaar presenteren we het
eindrapport, maar voor het zover is, organiseren we een trefdag voor
vrijwilligers, die doorgaat op zaterdag 8 oktober in Antwerpen. Misschien wil
één van je vrijwilligers z’n zegje komen doen?

Schrijf je in!

Een schoon plaatje!

Je bent het ongetwijfeld gewoon van ons. We blijven het vrijwilligerswerk, ook
in jouw organisatie ondersteunen. In het kader van een nieuw initiatief zoeken
we organisaties, verenigingen, lokale afdelingen en clubs die én een vacature
(of meer) hebben, die hun werking in de kijker willen zetten én een vrijwilliger
hebben die voor onze portretfotograaf wil poseren.
Je wint er mee, mooie foto’s en visibiliteit!

Aanmelden fotosessie

Wéldoeners komt terug
De eerste editie van Weldoeners was succesvol. In deze samenwerking met
VRT Radio 2 spoorden we mensen aan om te proeven van het vrijwilligerswerk.
Meer dan 1.000 mensen gingen de uitdaging aan.
En Wéldoeners komt terug! Houd deze nieuwsbrief in het oog want we
organiseren dit najaar webinars, infosessies om ervoor te zorgen dat jouw stad
of gemeente ook weer meedoet, of wie weet, de sprong waagt?

Hoge Raad voor Vrijwilligers
De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een federaal adviesorgaan, dat de
ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving opvolgt, en adviezen geeft.

Een overzicht van de adviezen en hoe sterk er rekening mee gehouden werd in
2021, kan je hier lezen in het Jaarverslag 2021.

Vragen, suggesties, advies nodig?
De medewerkers van het steunpunt bekijken graag met jou hoe we van dienst
kunnen zijn. Hier ontdek je hun contactgegevens.

Aanbod traject Engage4: Bedrijfsexpertise
inzetten voor een uitdaging in jouw vzw.
Engage4 brengt teams uit een bedrijf en een sociale organisatie samen en in
een korte tijdsspanne gaan ze hun kennis en ervaring delen om een concrete
uitdaging uit de dagelijkse werking van de sociale organisatie op te lossen. Dit
heet competentie-gebaseerd bedrijfsvrijwilligerswerk, of ook skills-based
employee volunteering of community engagement.

Meer informatie

Overzicht nieuwe workshops

Bekijk alle workshops

