We zijn er bijna
De coronacrisis houdt ons al een tijdje in zijn greep. Ook vrijwilligers passen
zich al een hele tijd aan. Download dus zeker de tips om die trouwe helpers te
behouden en digitaal te motiveren. Ook bedankt aan alle vrijwilligers om zoveel
geduld uit te oefenen. Raadpleeg hieronder de meest recente coronarichtlijnen
voor vrijwilligerswerk. Samen verslaan we het virus.

Verken de maartse maatregelen

Webinars: de Vrijwilligerswet

Als coördinator of verantwoordelijke wil je je vrijwilligers natuurlijk juridisch
correct en piekfijn behandelen. Hoeveel bedraagt de vergoeding voor
vrijwilligers? Wat met aansprakelijkheid en verzekeringen? En wat valt er juist
onder vrijwilligerswerk? In dit webinar op woensdag 21 april en dinsdag 11 mei
(9.30 u. - 12 u.) doen onze experts de finesses van de Vrijwilligerswet uit de
doeken.

Webinars: Vrijwilligers behouden in coronatijden
De aanslepende coronacrisis vergt wat geduld van je vrijwilligers. Van
afstandswerken tot taken die volledig wegvallen: de goedbedoelde maatregelen
gooien soms roet in het eten. Hoe houd je best contact met je vrijwilligersteam
en geef je hen goesting om er binnenkort weer volledig in te vliegen? In dit
webinar op dinsdag 13 april en dinsdag 20 april (10 u. - 12 u.) leer je enkele
motivatietechnieken.

Oproep: wil jij/ jouw vrijwilliger getuigen in een
magazine?
Gaf vrijwilligerswerk jou een nieuw zelfvertrouwen? Transformeerde je jouw
buurt of stad ermee? Vond je dankzij je vrijwilligersproject een partner of een
droomjob? Kortom: veranderde vrijwilligerswerk jouw leven?
Deze zomer maken we Vlaanderen bewust van al die onmisbare vrijwilligers
met een magazine in tabloidstijl. Graag maken we een paginabrede reportage
van jouw bijzondere verhaal of dat van jouw vrijwilliger.

Enthousiast? Stuur een e-mail voor woensdag 31 maart met jouw straffe
verhaal in 3 zinnen.

Giveaway: tassen en bureaustoelen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verhuist! Vanaf mei vind je ons in de
Peperfabriek in Antwerpen - maar daarover later meer. Intussen geven we wat
spullen weg aan organisaties en lokale besturen. Nog in de aanbieding:
koffiemokken en veelkleurige bureaustoelen.

Shotgun je favoriete spullen

