
Vorming ‘Online vacatures plaatsen’





Agenda

- Welkom

- Opwarmer a.h.v. stelling

- Een goede voorbereiding is alles

- Een goed wervingsplan

- 10 tips voor een topvacature

- Vrijwilligerswerk.be

- Give a day

- Aan de slag!

- Vragen?





Stelling…

“Vrijwilligers vinden is 
makkelijker dan vrijwilligers 
houden.”

Akkoord = virtueel hand in de lucht



Een goede voorbereiding is alles…

- Iedereen op dezelfde lijn

- Goed vrijwilligersbeleid



Een goed wervingsplan

1. Doel

2. Doelgroep

3. Boodschap

4. Timing en planning

5. Evaluatie en bijsturing



10 tips voor een topvacature

1. Straffe titels vallen op

2. Haalbaarheid troef

3. Hou het kort

4. Tel tot 7

5. Toch geen blabla!



10 tips voor een topvacature

6. Zet de bril van vrijwilliger op

7. Wij en jij

8. Vertel wat je te bieden hebt

9. Prikkel met een vraag. Of twee.

10. Wie laatst lacht, lacht best



Voorbeelden van vacatures



Zin om op de koffie te gaan? 

Jouw profiel

Woon je in (naam gemeente/wijk) en heb je zin om enkele mensen die bij je in de buurt wonen beter te leren kennen? We zoeken 
iemand die goed kan luisteren en tijd neemt voor anderen, vriendelijk en respectvol is en initiatief neemt om afspraken te maken. 

Taakomschrijving

Als huisbezoeker ga je op regelmatige basis langs bij personen die omwille van hun ziekte of beperking weinig sociale contacten 
hebben. Je gaat langs om een babbeltje te doen met de mensen, een spelletje te spelen, iets creatiefs te doen… Je kan zelf kiezen 
wat jullie doet, zolang jullie er beide maar plezier aan beleven. Als huisbezoeker ga je ongeveer 1x per maand langs. Zo bouwen jij 
en de persoon die je bezoekt een band op met elkaar. Je kiest zelf of je slechts één of meerdere personen bezoekt. 

Aanbod

• Nieuwe sociale contacten

• Een band met inwoners uit je eigen gemeente

• Deel uitmaken van een team huisbezoekers waarbij je steeds terecht kan met je vragen

• Professionele ondersteuning en vorming

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Beschikbaarheid 

Jouw engagement kan je zelf vormgeven. Je spreekt dit onderling af met jouw deelnemer, zowel naar frequentie als invulling toe.



Zin in een leuke activiteit?
Jouw profiel

Woon je in (naam gemeente/wijk) en heb je zin om enkele mensen die bij je in de buurt wonen beter te leren kennen? We zoeken iemand die 
sociaal is, open staat voor andere leefwerelden, graag een babbeltje doet met mensen, graag activiteiten organiseert of mee ondersteunt.

Taakomschrijving

De plaatselijke afdeling van Samana organiseert activiteiten binnen de eigen gemeente voor mensen met een chronische ziekte en 
mantelzorgers.  Als vrijwilliger kan je deze activiteiten logistiek ondersteunen (zaal klaarzetten, de bar bemannen, maaltijd rondbrengen in de 
zaal, afwassen, opruimen…). Je kan ook de sociale contacten voor jouw rekening nemen (mensen verwelkomen, tijdens de activiteit rondgaan 
in de zaal om te kijken of iedereen het naar z’n zin heeft, een babbeltje doen met de mensen…). Voor bepaalde activiteiten zoeken we ook 
mensen om een persoon in een rolstoel te begeleiden en te duwen en/of om als chauffeur mensen die zelf niet mobiel genoeg meer zijn op te 
halen en weer thuis af te zetten.  Je kiest waar jouw goesting en talent ligt en gaat, in overleg met de andere vrijwilligers, aan de slag.

Aanbod

• Veel sociale contacten

• Een band met inwoners uit je eigen gemeente

• Professionele ondersteuning en vorming

• Deel uitmaken van een toffe groep vrijwilligers en samen met hen vormgeven aan de activiteiten

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, optioneel omniumverzekering voor de wagen

Beschikbaarheid 

Jouw engagement kan je zelf vormgeven. Afhankelijk van de activiteit. Vraag meer informatie bij (naam en contactgegevens invullen)



Samana zoekt een computerheld(in)

Jouw profiel

Samana (naam groep) is op zoek naar iemand die behendig is met computers en graag administratieve gegevens inbrengt.  

Taakomschrijving

Als plaatselijke afdeling van Samana organiseren we activiteiten binnen de eigen gemeente voor mensen met een 
chronische ziekte en mantelzorgers. Al onze gegevens moeten we in de algemene databank van Samana zetten. De 
databank is te vinden via een website en is gebruiksvriendelijk opgemaakt. We moeten onze ledenlijsten up to date 
houden en alle activiteiten toevoegen, We zoeken iemand die ons hierbij kan ondersteunen. We bezorgen je alle gegevens, 
jij voert deze thuis in, op je eigen computer.  

Aanbod

• Je komt terecht in een fijne groep mensen die allemaal in de buurt wonen.

• Professionele ondersteuning en vorming

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Beschikbaarheid

Je kiest zelf wanneer je de gegevens inbrengt. Het is 1 tot 2 uur werk per maand.



Algemene informatie Samana

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte of 
zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Dat is ons fundament. En daarop bouwen we met 
enthousiasme en trots tal van activiteiten en projecten die hun levenskwaliteit willen 
verbeteren. Zo wil Samana mensen met een chronische ziekte volwaardig laten deelnemen aan 
het maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle 
betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een chronische ziekte en diegenen die hen omringen, 
met name hun mantelzorgers en de duizenden vrijwilligers van onze organisatie. Die meer dan 
25 000 vrijwilligers zijn het hart, de longen en de zintuigen van onze organisatie. Via meer dan 
1 100 plaatselijke afdelingen en diverse initiatieven zetten zij zich belangeloos in.

Meer informatie: www.samana.be. 

http://www.samana.be/


Vrijwilligerswerk.be



Account aanmaken

Klik rechtsboven op de startpagina op “Login/Registreer”



Account aanmaken

Kies voor “Registreer als organisatie of lokaal bestuur”



Account aanmaken

Vul eerst de gegevens van de interne contactpersoon in



Account aanmaken

Vervolgens vul je de gegevens van 
de organisatie in.

Bij juridische vorm kies je voor 
“Feitelijke vereniging”

Onderaan klik je op ”Start 
registratie”



Account aanmaken

Nu is het even wachten op goedkeuring alvorens je een 
vacature kan plaatsen.







www.giveaday.be



Aan de slag!

- Ga samenzitten met je kernbestuur

- Maak een wervingsplan op

- Overloop ook even de tips

- Maak een account aan

- Plaats je vacature(s) na goedkeuring

- Kijk je vacature(s) regelmatig na en volg alles goed op






