Betaald vrijwilligerswerk,
huh?
De overheid overweegt om de maximale forfaitaire onkostenvergoeding voor
vaccinatievrijwilligers te verdrievoudigen bij gebrek aan medisch personeel.
Dat gaat in tegen de geest van het vrijwilligerswerk. En het opent de deur naar
een nieuw precair jobsstatuut zonder sociale voordelen, vinden Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk en la Platforme francophone du Volontariat.

Lees het persbericht

Intervisies: vrijwilligerswerking herstarten
Wissel mee ervaringen uit over de nieuwe start na de coronacrisis. Welke
veranderingen zoals digitalisering of flexibele werkplekken nemen we mee naar
de toekomst? Hoe heet je je vrijwilligers terug welkom en hoe werf je best
nieuwe? In deze virtuele discussiegroep op dinsdag 24 augustus en
donderdag 26 augustus bespreken we hoe we de vrijwilligers opnieuw doen
stralen.

Schrijf je in voor een intervisie

E-mail Jan voor een coaching gesprek

Nieuwe coronamaatregelen in het vrijwilligerswerk
Deze zomer halen de cultuur-, sport- en vrijwilligerssector weer opgelucht
adem. Telewerk is niet langer verplicht, dus ook niet voor de vrijwilligers. En

activiteiten of voorstellingen binnen zijn weer toegelaten onder bepaalde
voorwaarden. Hygiëne- en afstandsmaatregelen zijn nog steeds van
toepassing.

Lees alle aanbevelingen na

Eerste hulp bij vacatures
Bijt je je tanden stuk op een vacaturetekst of oproep voor Facebook? Onze
collega Birgit helpt je graag uit de nood met een coaching gesprek in de
zomermaanden of op dinsdag 7 september. Reserveer dus nu een tijdsslot.
Zo verzeker je jezelf van meer reacties op je wervingscampagnes voor
vrijwilligers.

Maak een virtuele afspraak.

Dienstmededeling: nieuwe maximale kilometervergoeding
Vergoed jij als organisatie de dienstverplaatsingen van je vrijwilligers met de
eigen auto, motor- of bromfiets? Houd de kalender dan in de gaten. Want
vanaf 1 juli 2021 stijgt het maximumtarief naar 0,3707 euro (voorheen 0,3542
euro) per kilometer. Deze regeling is van kracht tot 30 juni 2022.

Vacature: jobstudent animatie
Breng jij de Vrijwilligerswet of onkostenvergoeding tot leven in een
animatievideo? En goochel jij met Adobe After Effects, Moovly of andere
videobewerking tools? Dan ben jij de geknipte jobstudent voor deze vacature.

Een jobstudentencontract, een uitbreiding van je portfolio en geanimeerde
gesprekken met collega's vallen je ten deel.
Ontdek de vacature

Eerstvolgende vormingen:
•

24 en 26 augustus 2021: intervisies over vrijwilligerswerking herstarten

•

8 juli 2021: webinar over vrijwilligers werven

