Lezingenreeks - Vrijwilligerspunt stad Gent
Burgers zetten zich graag vrijwillig in voor de samenleving. Denken we maar aan initiatieven
zoals de Warmste Week, World Cleanup Day, lokale muziekfestivals… Alhoewel deze
initiatieven anders zijn dan de klassieke vrijwilligersvereniging, leren we toch heel wat van
deze good practices.
Wat betekent dit naar organisatoren van het vrijwilligerswerk toe? Organisaties die
vrijwilligers willen aantrekken en behouden moeten meer dan ooit nadenken over de wijze
waarop zij dit vorm geven. Koen Vermeulen (vrijwilligerswerkwerkt.be) neemt je tijdens drie
inspirerende lezingen mee in de drie kernelementen om vorm te geven aan je organisatie en
haar mensen en op die manier vrijwilligers te laten genieten van je werking.

Vrijwilligersmanagement: 18 november 2019
Vrijwilligers managen vraagt een bewuste aanpak. Anno 2019 wordt dit benoemd als het
vrijwilligersbeleid. Waarvoor staat het begrip vrijwilligersbeleid, en waarom is dit nu plots zo
belangrijk? Heb je een vrijwilligersbeleid nodig om met vrijwilligers te werken? Op welke
manier beginnen we aan het uitwerken van zo'n beleid? In deze sessie geven we een
overzicht van alle terreinen van het vrijwilligersbeleid. We ontdekken de noodzakelijkheid
van een gemeenschappelijke aansturing en aan de hand van concrete tools bekijk je hoe een
dergelijk beleid implementeerbaar is binnen je werking.
https://docs.google.com/forms/d/1RcRDaKHo5Yd9kygx01uzRL5uQAnAxAHfh_NYnxuA6r8/e
dit

Vrijwilligers rekruteren: 2 december 2019
Waar ligt de sleutel tot succes bij het zoeken naar en vinden van nieuwe vrijwilligers? Op
welke manier komt mijn organisatie naar buiten, op welke manier trekken we bewust
vrijwilligers aan? Wat hebben organisaties die makkelijk vrijwilligers aantrekken gemeen? In
deze sessie gaan we na wat hedendaagse aankomende vrijwilligers boeit, wat hen aantrekt.
Deze analyse leggen we naast de analyse over de aantrekkelijkheid van jouw eigen werking.
We bekijken op welke zaken we ons best profileren.
https://docs.google.com/forms/d/1f4vFM9zq1lwmkKn5Vho3DU5FQAFGCeheFPwKYBSjAPg/
edit

Vrijwilligers coachen: 9 december 2019
Sterke hedendaagse leiders zijn zich er van bewust dat het managen van de taak
onvoldoende uitkomst biedt. Inspirerende leiders als b.v. Wouter Torfs en Jef Colruyt geven
leiding vanuit een sterk gedreven peoplemanagement en halen zo het beste in elke mens

naar boven. Vrijwilligersorganisaties bestaan uit velerlei mensen die verschillende
engagementen aangaan. Als leidinggevende van deze vrijwilligers gaan we hier best op een
positieve manier mee om. In deze sessie bekijken we hoe we vanuit peoplemanagement
vrijwilligers kunnen aansturen en coachen zodat ze met meer goesting terugkeren naar onze
werking.
https://docs.google.com/forms/d/1RabbiVJvRsdue1jOnkj-0f-Lch0DiN2KeoDhR2nJyDg/edit
Alle lezingen vinden plaats op een maandagavond in De Krook.
Interesse?
https://vrijwilligerspunt.stad.gent/kalender

