
 

Stoef over jouw 

vrijwilligers 

Van 27 februari tot 7 maart 2021 vieren we de Week van de Vrijwilliger. Zet 

jouw helden zeker in de bloemetjes op social media met de hashtag 

#weekvandevrijwilliger. Wij sprokkelden alvast enkele mooie dankbetuigingen 

via deze nieuwsbrief. 18 vrijwilligerscoördinatoren stuurden in waarom hun 

vrijwilligersteam extra uitblonken dit jaar. Op dinsdag 2 maart hoor je welke 3 

teams een fleurige verrassing voor het hoofdkwartier krijgen. 

 

 

Bekijk een bloemlezing  

 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=56ce166980&e=6c41de9048


  

 

 

 

Toon je dankbaarheid 

Jullie hebben massaal groeikaartjes en schriften besteld, merci. Deze zijn dan 

ook uitverkocht. Je kan je vrijwilligers nog steeds waarderen met behulp van 

het gratis campagnemateriaal. Download alvast het dankwoord, de social media 

banners of de campagne-affiche. Of verstuur een e-card. Op zaterdag 27 

februari geven we het startschot voor de Week van de Vrijwilliger. 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=80141bf743&e=6c41de9048


  

 

 

 

 

Seminarie Vrijwilligers motiveren 

 

Op dinsdag 2 maart doen twee professoren hun bevindingen uit de doeken 

tijdens online lezingen. Prof. dr. Lesley Hustinx (linkse foto) 

bevraagde de geregistreerde vrijwilligers van Vlaanderen Helpt. En prof. dr. 

Nathalie Aelterman onderzocht hoe je vrijwilligers intrinsiek motiveert. Vandaag 

is de laatste dag dat je nog kan inschrijven. En de workshops op 4 maart zijn 

helaas al volzet.  

 

 

Ontdek het programma  

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=f361cb344a&e=6c41de9048


 

  

 

 

 

 

Opinie: Welk voorbeeld geven vaccinatiecentra? 

Tom Lemahieu en Eva Hambach - respectievelijk voorzitter en directeur van 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - kaarten in dit artikel de vergoedingen 

aan die vaccinatievrijwilligers ontvangen. Iets heel anders dan de 

gebruikelijke onkostenvergoeding. "Vrijwilligers lijken een nieuwe 

beroepscategorie met als grote voordeel dat ze amper iets kosten." 

 

Lees het opinieartikel op knack.be 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=0d85dcac23&e=6c41de9048


 

 

 

Goede afspraken, goede vrienden 

Werk je voor een lokaal bestuur mee aan de grootste vaccinatiecampagne 

ooit? Download dan de afsprakennota voor een vlotte samenwerking met 

vrijwilligers in vaccinatiecentra. Of stel je vragen tijdens één van de 

vragenuurtjes. Bedankt aan iedereen die zich mee in de strijd gooit. 

 

Lees meer informatie  

 

 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=e1dbaf8226&e=6c41de9048


  

 

  

 


