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Kennismaking met:





Maatschappelijk kwetsbare 
vrijwilligers

• Welke groepen?
• Opgelet voor stereotypen en 

vooroordelen!





Waarom werken met kwetsbare 
vrijwilligers?

• Meer mankracht?
• Invulling geven aan eigen 

maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Positief sociaal imago
• Ervaring opdoen in omgaan met diverse 

vrijwilligersploeg
• Toegankelijker worden voor 

verschillende doelgroepen
• …



Formuleer een standpunt over:

• Vrijwilligers zonder wettig verblijf
• Verplicht vrijwilligerswerk



Motieven en drempels om 
vrijwilligerswerk te doen

• Motieven



• https://vimeo.com/120996960
• https://vimeo.com/120996959



• Drempels



Drempels naar vrijwilligerswerk

• Bij de kwetsbare vrijwilliger:
- Onbekend is onbemind
- Zelfvertrouwen
- Moeilijke leefsituatie
- Niet op gemak voelen in een andere 

omgeving
- Minder mobiel



Drempels naar vrijwilligerswerk

• Bij de vrijwilligersorganisatie:
- De leefwereld van de kwetsbare 

vrijwilliger is niet gekend
- Ontoegankelijke organisatie



Drempels naar vrijwilligerswerk

• Andere:
- Wettelijke drempels
- Administratieve drempels



Enkele tips



Drempels tijdens 
vrijwilligerswerk

• Drempels bij de kwetsbare 
vrijwilliger:

- Fysieke beperkingen
- Onvoorziene kosten
- De taaldrempel
- Moeilijk om op te rekenen



Drempels tijdens het 
vrijwilligerswerk

• Bij de vrijwilligersorganisatie:
- Past de vrijwilliger niet in de groep of 

is hij niet welkom?
- De vacature is te moeilijk/te vaag/te 

weinig gediversifieerd
- Te weinig begeleiding



Tips:‘Beperking-proof’ worden

• Aanwezigheid enthousiaste 
vrijwilligerscoördinator

• Een aangepast vrijwilligersbeleid
• Taken onder de loep nemen
• Een open, tolerante en flexibele 

organisatiecultuur
• Een veerkrachtige organisatie zijn



Respectvol begeleiden van 
kwetsbare vrijwilligers

Enkele algemene vaardigheden en 
houdingen…



Je bent bewust van je referentiekader 

en je houdt er rekening mee dat 

anderen handelen vanuit hun 

referentiekader



Een verbrede kijk….
…creëert	ruimte	!



tip …



Belang van inspraak en 
participatie

• Haast en spoed zijn zelden goed.
• Geef mensen leertijd en ruimte



Op een goede manier 
communiceren

• Een andere taal?
• Een oprechte interesse tonen
• Tact en diplomatie: hoe je dingen 

zegt…
• Goede afspraken maken over 

taken, onkosten, bereikbaarheid,…



Respectvol begeleiden van 
kwetsbare vrijwilligers =

• Bewust zijn van verschillende 
referentiekaders

• Inspraak en participatie: tijd nemen 
om samen te zoeken naar oplossingen, 
‘leerruimte’ geven. 

• Een goede communicatie voeren!



Houvast bieden

Vrijwilligerswerk in duoVrijwilligerswerk in duo



Effecten van vrijwilligerswerk in duo

• Empowerend
• Ondersteunend om te participeren
• Solidariserend
• Openbreken van het vrijwilligerswerk



http://volunteeringf
orwellbeing.org.uk/


