
BERINGEN.BE

Divers 
vrijwilligersbeleid
EEN MEERWAARDE 
VOOR IEDEREEN



Inhoud
0. Inleiding   3

1. Waarom zou je als organisatie inzetten op vrijwilligers met een asiel- of migratieachtergrond?   4

 1.1. Voordelen voor de organisatie

 1.2. Voordelen voor de vrijwilliger

2. Waar en hoe vind je vrijwilligers met een asiel- of migratieachtergrond?   5

3. Hoe bereid je je organisatie voor?   7

4. Hoe begeleid je vrijwilligers met een asiel- of migratieachtergrond?   8

 4.1. Stabiliteit door een vertrouwensfiguur

 4.2. Traject op maat en tempo van de vrijwilliger

 4.3. Gastvrij onthaal 

 4.4. Goede afspraken maken 

 4.5. Respect 

5. Regelgeving vrijwilligerswerk    10

 5.1. Vrijwilligerswerk melden?

 5.2. Verzekering

 5.3. Kostenvergoeding en belastingen?

6. Over het project: hoe zijn we tot deze aanbevelingen gekomen?   11

7. Bijlagen/tools   11



 3

Deze handleiding is een eindproduct van het project ‘Dialoog 
vindt oplossingen’. Dit project kwam tot stand binnen een 
ESF-oproep om actief en gedeeld burgerschap bij mensen 
met een asiel- of migratie achtergrond te versterken. 
Hierop is stad Beringen, als promotor van het project, een 
samenwerking aangegaan met twee lokale partners: de Unie 
van Actieve Verenigingen en Bindus vzw. De werkgroep werd 
nog versterkt met het Agentschap Integratie en Inburgering 
en RIMO Limburg om het project met hun expertise te 
onderbouwen. Het project liep van mei 2018 tot en met 
december 2020 in Beringen.
In dit project waren er twee doelstellingen. We gingen 
eerst op zoek naar drempels die mensen met een asiel- 
of migratieachtergrond ondervinden om deel te nemen 
aan de maatschappij en vervolgens hebben we getracht 
om oplossingen hiervoor uit te uitwerken. We werkten 
stapsgewijs naar een aanbevelingsrapport voor het 
stadsbestuur van Beringen om participatie van derdelanders 
te stimuleren. 

Dit traject startte met laagdrempelige gespreksgroepen 
voor de doelgroep om de drempels tot participatie in kaart 
te brengen. Daarna werd via thematische straatacties en een 
dialoogavond gezocht naar oplossingen voor deze drempels, 
die werden opgenomen in het aanbevelingsrapport. Tijdens 
de straatacties bereikten wij andere AMIF’ers, mensen 
met andere migratieachtergronden, autochtonen en 
professionals die met de doelgroep in contact komen. Op de 
dialoogavond brachten wij mensen uit alle bereikte groepen 
samen, om samen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Inzetten op vrijwilligerswerk als opstap naar meer participatie 
was de tweede doelstelling. Door vrijwillig aan de slag te 
gaan bij een dienst of organisatie verruim je je omgeving en 
word je als persoon versterkt, wat een grote meerwaarde 
is voor een nieuwkomer in België. Aan de andere kant zijn 
er heel wat organisaties en diensten die al met vrijwilligers 
werken, maar bijna nooit vrijwilligers met een asiel- of 
migratieachtergrond bereiken. Door in te zetten op 
vrijwilligerswerk van deze doelgroep bij organisaties die deze 
doelgroep niet bereiken, probeerden we met ons project 
deze kloof te dichten en een win-win situatie te creëren. Op 
basis van dit traject brachten we de drempels tot participatie 
in het vrijwilligerswerk in kaart. 

Om de bevindingen van dit laatste traject te 
verduurzamen, kozen we ervoor een handleiding op te 

stellen voor organisaties die willen inzetten op een divers 
vrijwilligersbeleid. Zo bundelt deze handleiding informatie 
uit andere brochures1 over vrijwilligerswerk voor mensen 
met een asiel- of migratieachtergrond , aangevuld met 
ervaringen uit het project. In deel 6 van deze handleiding 
vind je een beschrijving van het traject en hoe we uiteindelijk 
tot deze aanbevelingen zijn gekomen.

Vanzelfsprekend is het zeker niet om als vrijwilliger ergens 
te starten. Het begint al met weten dat vrijwilligerswerk 
bestaat en weten wat het is. Eenmaal je dit weet, is de stap 
nog niet zomaar gezet. De vrijwilliger kan nog met vragen 
of belemmeringen zitten, waardoor hij niet start met 
vrijwilligerswerk of het niet volhoudt. 

Als organisatie kan je een vrijwilligersbeleid ontwikkelen dat 
rekening houdt met deze belemmeringen. Op die manier 
zorg je ervoor dat vrijwilligers makkelijker hun weg vinden 
naar jouw organisatie en langer aan de slag blijven. Deze 
brochure spitst zich specifiek toe op belemmeringen of 
drempels die mensen met een asiel- of migratieachtergrond 
ondervinden naar en tijdens hun traject als vrijwilliger. De 
tips om met deze drempels rekening te houden, zijn ofwel 
afkomstig van de vrijwilligers die deelnamen aan het project 
ofwel zijn ze gevormd vanuit de ondervindingen van de 
werkgroep tijdens het project. Je vindt deze tips telkens in 
een kader. 

In de brochure zal je ook praktijkvoorbeelden en 
getuigenissen vinden uit het project ‘Dialoog vindt 
oplossingen’. Deze staan in kaders.

De focus van deze handleiding ligt op mensen met een asiel- 
of migratieachtergrond. Strikt genomen vallen hieronder 
alle inwoners in België die geen EU+-nationaliteit hebben. 
In Beringen is er echter een grote groep inwoners met 
een asiel- of migratieachtergrond die wel de Belgische 
nationaliteit hebben. Daarom hebben we in het project 
ervoor gekozen om geen onderscheid te maken tussen deze 
twee groepen.

Gemakshalve zullen we het in de rest van deze handleiding 
hebben over ‘de anderstalige vrijwilliger’ als we verwijzen 
naar iemand uit deze groep. Het is wel van belang om in het 
achterhoofd te houden dat dit geen homogene groep is 
maar een diverse groep van allemaal individuen met elk hun 
eigen noden en behoeften. 

1 Digitaal dossier “Jobcoaching door vrijwilligers”, Vluchtelingenwerk Vlaanderen. – Digitaal dossier “Vluchtelingen in vrijwilligerswerk”, Vlaams 
steunpunt vrijwilligerswerk en Fedasil. – Toolboxen “Slim vrijwilligen en vrijwilligers werven” en “Het lokaal vrijwilligerswerk versterken” van het 
Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk.

0.
Inleiding
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1.
Waarom zou je als 
organisatie inzetten op 
vrijwilligers met een asiel- 
of migratieachtergrond?
1.1. Voordelen voor  

de organisatie

ANDERSTALIGHEID ALS TROEF 
Voor organisaties met een dienstverlening voor een 
anderstalige doelgroep is werken met anderstalige 
vrijwilligers een grote meerwaarde. De vrijwilliger kan niet 
enkel tolken, maar ook mensen op weg helpen en hij zal vaak 
meer kunnen bereiken binnen de doelgroep. Bovendien 
kan hij als een soort van ambassadeur fungeren en de 
organisatie en haar diensten bekendmaken binnen de eigen 
gemeenschap. 

BOUWEN AAN DE SAMENLEVING  
EN VOOROORDELEN WEGWERKEN
Mensen met een migratieachtergrond zoeken vaak 
nog hun plaats in onze samenleving en willen maar wat 
graag hun steentje bijdragen aan onze maatschappij. 
Door ze die kans te geven, creëer je als organisatie 
mogelijkheden tot ontmoetingen tussen mensen met 
verschillende achtergronden. Op die manier zorg je voor 
meer verbondenheid en help je mee vooroordelen aan te 
pakken. En op plaatsen waar vooroordelen geen rol meer 
spelen, krijgt de vrijwilliger de ruimte om zijn talenten en 
competenties in de kijker te zetten.

GETUIGENIS DEELNEMER:
“Mensen denken dat ik niet kan fietsen omdat ik een 
hoofddoek draag. Doordat de buurtwerker wel weet 
dat ik kan fietsen, vroeg hij of ik als vrijwilliger bij de 
fietsschool wilde werken. Nu geef ik daar fietsles aan 
vrouwen die nog niet kunnen fietsen.”

EEN NIEUWE GROEP  
POTENTIËLE VRIJWILLIGERS 
Voor veel organisaties is het steeds moeilijker om vrijwilligers 
te vinden en hiervoor bestaat ook geen toverformule. 
Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen geen 
vrijwilligerswerk doen, is omdat ze nog nooit gevraagd zijn. 
Door outreachend te werken, kan je een nieuwe groep 
geëngageerde vrijwilligers aantreffen. In deel 2 van deze 
handleiding vind je meer over outreachende methodieken 
die kunnen helpen om anderstalige vrijwilligers te werven.

DIVERSITEIT IN HET TEAM
Door de diversiteit in je team te vergroten, ontstaan er 
nieuwe impulsen, zijn er nieuwe invalshoeken en kunnen 
activiteiten anders ingevuld worden. Een anderstalige 
vrijwilliger kan de noden en gevoeligheden van andere 
doelgroepen, verduidelijken en hierop antwoorden 
formuleren. Hierdoor kan, indien nodig en mogelijk, de 
dienstverlening en het aanbod geoptimaliseerd worden. 
Kortom, diversiteit in het team versterkt de werking van je 
organisatie.

1.2.  Voordelen voor  
de vrijwilliger 

OEFENKANSEN NEDERLANDS
Vrijwilligers krijgen een mooie kans om Nederlands in de 
praktijk te oefenen en zullen de taal veel sneller oppikken. 
Vrijwilligerswerk is pas een oefenkans Nederlands, als de 
vrijwilliger de kans krijgt om de theorie van school in de 
praktijk om te zetten. Dit kan meer kansen creëren in de 
maatschappij.

Bijna alle deelnemers van het project “Dialoog vindt 
oplossingen” gaven aan dat zij oefenkansen zoeken 
om beter Nederlands te leren spreken. Ook andere 
deelnemers (van de straatacties als deelnemers 
van het dialoogmoment) stelden voor om op zoveel 
mogelijk manieren Nederlands te oefenen.

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING  
EN SOCIAAL NETWERK UITBOUWEN
Een nieuwkomer in België heeft nog onvoldoende sociaal 
netwerk waar hij/zij op kan terugvallen. Iedereen voelt zich 
graag deel van een groter geheel, van een groep. Door 
vrijwilligerswerk te doen leert de vrijwilliger andere mensen 
kennen, kan hij zich ontplooien en verbreedt hij zijn netwerk. 
De vrijwilliger doet ervaringen op en het helpt de vrijwilliger 
om de weg te vinden in een nieuwe samenleving. Door de 
waardering en erkenning die de vrijwilliger krijgt, groeit de 
motivatie om deel uit te maken van de samenleving. 

GETUIGENIS DEELNEMER:
“Ik doe al vrijwilligerswerk in het WZC Ocura, daar 
voel ik me echt gewaardeerd en ik word altijd heel 
hartelijk ontvangen. Daarom wil ik ook op andere 
plaatsen vrijwilliger worden.”



 5

NUTTIGE TIJDSBESTEDING
Als nieuwkomer kan het lang duren voor je hier je plaats in de 
maatschappij gevonden hebt. Als je die tijd kan overbruggen 
met een nuttige tijdsbesteding zoals vrijwilligerswerk, 
verkort je die periode. Een regelmatige bezigheid kan 
het psychologisch zelfbeeld verhogen, verbetert de 
zelfredzaamheid en vergroot het aantal sociale contacten. 

COMPETENTIES ONTWIKKELEN 
EN TALENTEN ONTDEKKEN
Vrijwilligerswerk is een mooie kans om te ontdekken welke 
talenten je hebt en hoe je die kan inzetten. Talenten waarvan 
je al wist dat je ze had kun je in de kijker zetten en verder 
ontplooien. Als nieuwkomer kan je via vrijwilligerswerk te 
weten komen waar en hoe je je competenties kan inzetten in 
de Belgische context.

BELGISCHE ARBEIDSMARKT LEREN KENNEN
Als nieuwkomer is het niet altijd mogelijk om je vroegere 
job weer uit te oefenen. Door vrijwilligerswerk te doen 
krijg je de kans om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en 
leer je veel bij over het Belgische arbeidssysteem. Je leert 
wat een organisatie van jou verwacht, welke competenties 
en arbeidsattitudes belangrijk zijn en hoe alles hier 
georganiseerd is. Wie weet leidt je engagement als vrijwilliger 
tot een betaalde job. Vrijwilligerswerk is in elk geval ook een 
mooie referentie voor je cv.

GETUIGENIS DEELNEMER:
“Voor mij is vrijwilligerswerk ook heel belangrijk 
voor op mijn cv. Zo kan je aantonen wat je allemaal 
gedaan hebt, ook in je vrije tijd.”

 

2.
Waar en hoe vind je 
vrijwilligers met een asiel- 
of migratieachtergrond?
Zoals eerder gezegd bereiken organisaties en diensten die 
met vrijwilligers werken, moeilijk mensen met een asiel- of 
migratieachtergrond. Dit heeft onder meer te maken met de 
manier waarop er naar vrijwilligers wordt gezocht. De kans 
dat iemand die net begonnen is met Nederlands leren, een 
online vrijwilligersvacature in het Nederlands zal vinden en 
hierop zal reageren, is klein. Je werkt beter vindplaatsgericht. 
De meeste anderstalige nieuwkomers zijn bekend bij 
opvangcentra voor asielzoekers, scholen die NT2 aanbieden 
of het Agentschap Integratie en Inburgering. Je kan ook 
op zoek gaan naar initiatieven in de buurt die zich richten 
op anderstalige nieuwkomers, denk bijvoorbeeld aan 
taaloefengroepen, buurtwerkingen, verenigingen, enz. 
Er is een ook belangrijke rol weggelegd voor bepaalde 
verenigingen. Verenigingen die bekend zijn bij de doelgroep 
en in verschillende andere netwerken kunnen als een soort 
brugfiguur optreden. Door de verscheidenheid in contacten 
kunnen zij veel nieuwe mensen toeleiden, net als de 
anderstalige vrijwilliger zelf. 

In het project ‘Dialoog vindt oplossingen’ werd 
samengewerkt met de UAV en Bindus vzw. Deze 
twee verenigingen zijn gegroeid vanuit de behoefte 
van de Turkse gemeenschap om deel uit te maken 
van de Belgische samenleving. Daardoor hebben zij 
in hun achterban een groot aantal mensen met een 
asiel- of migratieachtergrond .

Je zoektocht naar anderstalige vrijwilligers aanpassen aan de 
doelgroep is één ding. Daarnaast hou je er ook best rekening 
mee dat onze Vlaamse georganiseerde vorm van vrijwilligen 
onbekend is voor de meeste anderstalige nieuwkomers.
Vrijwilligerswerk bestaat overal in de wereld, maar de 
invulling ervan kan sterk verschillen. Het is daarom belangrijk 
dat je goed uitlegt wat vrijwilligerswerk is, hoe het hier 
georganiseerd is en wat de
meerwaarde ervan is. Je kan een vorming voorzien over 

tip
Als je tevreden bent van je vrijwilliger, bied je dan 
zeker aan als referentie op zijn cv of geef een 
referentiebrief mee.

tip
In je zoektocht naar anderstalige vrijwilligers, kan je 
zoeken naar gelijkaardige organisaties. Zij kunnen je 
vraag naar nieuwe vrijwilligers verspreiden of je kan 
een samenwerking aangaan.
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‘wat is vrijwilligerswerk’. Dit kan georganiseerd worden door 
een lokale vereniging, het lokaal bestuur, het Agentschap 
Integratie en Inburgering of met enkele organisaties samen. 
Naast algemene informatie over vrijwilligerswerk meegeven, 
is het ook belangrijk dat je goed uitlegt hoe jouw organisatie 
vrijwilligerswerk ziet. Geef concrete informatie mee: wat is 
vrijwilligerswerk in jouw organisatie? Hoe ziet dit eruit? Welke 
mogelijke engagementen en taken zijn er? Hoe wordt dit 
georganiseerd? ...
Denk eraan dat je duidelijke taal gebruikt als je gaat werven. 
Beeldmateriaal gebruiken helpt, maar zorg er wel voor dat 
dat divers is (leeftijd, kleur, geslacht, een weerspiegeling 
van de maatschappij …). Leg ook vaak genoeg de nadruk op 
de voordelen die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk voor 
anderstaligen: je kan Nederlands oefenen, je leert mensen 
kennen, je leert de Vlaamse cultuur en gewoontes kennen, 
je kan je talenten gebruiken en er nieuwe ontdekken, je kan 
ervaring opdoen. De organisatie kan ook van de kandidaat-
vrijwilliger leren. 

Tot slot is het niet vanzelfsprekend om als nieuwkomer direct 
op de hoogte te zijn in welke organisaties het mogelijk is 
om vrijwilligerswerk te doen. België heeft een uiteenlopend 
landschap van organisaties in alle soorten: vzw’s, feitelijke 
verenigingen, lokale besturen, … Om jouw organisatie bekend 
te maken bij de doelgroep kun je een kennismakingsmoment 
met rondleiding organiseren. Laat de mensen in groep eens 
een kijkje komen nemen, leg op een ongedwongen manier 
uit wat mogelijke taken zijn en zorg ervoor dat je duidelijk 
communiceert. Geef de kandidaat-vrijwilliger de kans om 
eens proef te komen draaien. 

Op het kennismakingsmoment bij dienst samenleven 
zijn de medewerkers van de dienst aan de slag 
gegaan met een PowerPoint om duidelijk te maken 
wat hun dienst zoal doet. Op de PowerPoint stond 
niet veel tekst en veel foto’s. De uitleg werd ook 
gedaan in duidelijke taal en er werd traag gesproken, 
zodat iedereen kon meevolgen. Ook werd de groep 
rondgeleid in het stadhuis, dit vond de groep een 
geweldige ervaring.
De groep gaf tijdens de uitleg over het aanbod 
van de Dag van de Mantelzorger aan dat ze de 
term mantelzorger niet kenden. Dit werd aan hen 
uitgelegd, waardoor ze het begrepen. Als ze het 
niet kennen, zullen zij zich niet geroepen voelen om 
deel te nemen of te vrijwilligen op de Dag van de 
Mantelzorger.

Deelnemer na het kennismakingsmoment bij dienst 
samenleven:
“Ik wist niet dat er zoveel georganiseerd wordt, waar 
ik als vrijwilliger iets in kan betekenen.”

.Tips bij 
wervingsacties
- Werk vindplaatsgericht.
- Zorg dat de potentiële vrijwilligers weten wat 

vrijwilligen in België inhoudt om te vermijden dat ze 
ja zeggen, zonder te weten waarop ze ja zeggen. 

- Om de voordelen van vrijwilligerswerk te 
benadrukken kan je een ervaringsdeskundige 
met migratieachtergrond uitnodigen om zijn 
succesverhaal als vrijwilliger te vertellen aan de 
kandidaat-vrijwilligers.

- Heb een duidelijk zicht op wat vrijwilligerswerk in 
jouw organisatie kan zijn.

- In de bijlagen vind je een PowerPoint in klare 
taal met de belangrijkste informatie over 
vrijwilligerswerk. Je kan deze invullen of aanvullen 
op maat van je organisatie.

Tips bij 
kennismakings-
moment
- Als je een kennismakingsmoment organiseert, 

hou er dan rekening mee dat je dit doet voor 
anderstaligen. Een rondleiding met een gezellige 
babbel en koffie achteraf of een toelichting met 
beeldmateriaal zullen meer belangstelling wekken 
voor je organisatie dan een vergadering waar de 
werking van de organisatie wordt uitgelegd zonder 
PowerPoint of visuele houvast.

- Volg je kandidaat-vrijwilligers kort op. De eerste 
stap is de moeilijkste om te zetten. Ga er na het 
kennismakingsmoment niet vanuit dat ze zich 
nu vanzelf zullen aanmelden. Probeer contact 
te houden, zodat het enthousiasme van op het 
kennismakingsmoment niet verloren gaat.

- Probeer bij een match te vermijden dat er 
een lange periode over gaat vooraleer er een 
kannismakingsgesprek kan plaatsvinden. Als er 
een rondleiding georganiseerd wordt, is het best 
dat de organisatie ook al heeft nagedacht over de 
mogelijke taken, timing en invulling.

- Als de bezochte organisatie of het takenpakket niet 
aanspreekt, kan je samen op zoek gaan naar andere 
plaatsen of mogelijkheden om vrijwilligerswerk 
te doen. Zo hou je het enthousiasme toch nog 
levendig. Je kan je kandidaat-vrijwilliger ook 
doorverwijzen naar een dienst die weet heeft van 
vrijwilligerswerk in de buurt.
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3.
Hoe bereid je je  
organisatie voor?
Een goed voorbereid vrijwilligersbeleid is de basis voor een 
sterke vrijwilligerswerking. Misschien heeft je organisatie 
al een uitgeschreven vrijwilligersbeleid, dan kun je best 
eens kijken in hoeverre de werking aangepast kan worden 
om ervoor te zorgen dat anderstalige vrijwilligers zich 
welkom voelen in je organisatie. Heeft je organisatie nog 
geen vrijwilligersbeleid? Dan is het zeker zinvol om er één 
te maken. Het legt namelijk vast welke rol de vrijwilligers 
spelen in de organisatie, wat er van hen verwacht wordt, wat 
de organisatie hen biedt en hoe je de vrijwilligers begeleidt. 
In dit deel van de handleiding lichten we toe hoe je je 
organisatie kan voorbereiden. 

Bekijk op voorhand welke concrete taken de vrijwilliger kan 
doen en hoe je hem zal begeleiden2. Voorzie een takenpakket 
dat aangepast is aan het taalniveau van de vrijwilliger. 
Doordat de anderstalige vrijwilliger misschien nog niet zo 
vlot de taal spreekt, zullen er bepaalde taken zijn die hij niet 
kan uitvoeren. Heb wel oog voor de vooruitgang die de 
vrijwilliger maakt. Het is niet omdat hij bij de start slechts een 
beperkt aantal taken kan opnemen, dat hij later geen nieuwe 
taken en verantwoordelijkheden kan opnemen. Evalueer op 
regelmatige basis en ga in gesprek met elkaar.

Je kan pas een takenpakket op maat bieden als je 
weet hoe de situatie van de vrijwilliger in elkaar zit en 
wat zijn interesses, verwachtingen, en talenten zijn. 
Voor de vrijwilliger van start gaat, kan je één of meer 
kennismakingsgesprekken voeren. Je kan dan aftoetsen 

welke taken de vrijwilliger graag zou willen doen en of zijn 
taalniveau hiervoor voldoende is3.

Vrijwilligerswerk is pas een oefenkans Nederlands als de 
vrijwilliger de kans krijgt om te oefenen. Schakel hem bij 
voorkeur in een team en zorg dat er in zijn takenpakket 
genoeg kansen zitten om met Nederlandstalige mensen te 
praten.

Een anderstalige vrijwilliger inschakelen betekent niet dat 
enkel de anderstalige vrijwilliger zich zal moeten aanpassen. 
Ook als organisatie kan je ervoor zorgen dat je communicatie 
gebeurt in klare en duidelijke taal. De taaldrempel komt zo 
een pak lager te liggen, waardoor het voor de anderstalige 
vrijwilliger ook makkelijker zal zijn om Nederlands te durven 
spreken. Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet 
vormingen over duidelijk geschreven en gesproken taal4.

Voorbeelden uit een kennismakingsgesprek tussen 
de kandidaat-vrijwilliger en een medewerker van de 
organisatie:
“Als ik je zeg pak het eetgerief, weet je dan wat ik 
bedoel?”
Dit begreep de kandidaat-vrijwilliger niet, het is 
belangrijk om het taalgebruik eenvoudig te houden. 
‘Eetgerief’ is voor een Nederlandstalige duidelijk, 
maar voor een anderstalige niet omdat het in 
de volksmond niet vaak wordt gebruikt, ‘bestek’ 
daarentegen wel.
“Als jij de taal ook in je vrije tijd oefent en wij kunnen 
beter communiceren met elkaar, kunnen we veel van 
elkaar leren, het is dan een win-win situatie”
Ook dit was niet duidelijk voor de kandidaat-
vrijwilliger. Let op met spreekwoorden en 
uitdrukkingen, die zijn vaak eigen aan een taal of 
cultuur.

Hou er rekening mee dat anderstalige nieuwkomers nog 
aan het begin van een nieuw leven staan waarin er nog veel 
onzekerheden zijn. Stel je daarom flexibel op en geef de 
vrijwilliger een haalbare taak zodat het voor iedereen leuk 
blijft.

Niet elke vrijwilliger heeft interesse in of de ruimte voor 
een vast engagement. Bied ook de mogelijkheid om af 
een toe als vrijwilliger te komen helpen, bijvoorbeeld op 
een jaarlijks evenement of bij een bepaalde activiteit. Het 
kan een meerwaarde zijn om tijdens activiteiten ook de 
talenten, kennis en expertise van de vrijwilliger in te zetten 
(bijvoorbeeld; iets uit eigen cultuur, specifieke gerechten,…).

2 In het volgend punt wordt hier dieper op ingegaan.
3 In de bijlage kan je een profielschets vinden die als leidraad gebruikt kan worden.
4 In de bijlage vind je de folder van het AGI&I. 
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In ons project werkten we bijvoorbeeld samen met 
dienst samenleven van stad Beringen. Zij organiseren 
jaarlijkse evenementen zoals het ‘Mooov Festival’ en 
‘Dag van de Mantelzorger’, waarvoor zij altijd op zoek 
zijn naar helpende handen. Een ideale gelegenheid 
voor vrijwilligers die wel ergens een steentje willen 
bijdragen, maar niet elke week een vast moment 
kunnen vrijmaken.

Zorg ervoor dat er genoeg draagvlak en openheid is voor je de 
anderstalige nieuwkomer ontvangt en dat de medewerkers, 
andere vrijwilligers en eventueel doelpubliek voorbereid zijn 
op zijn komst. Een hartelijk welkom, duidelijke afspraken, 
respect voor elkaar en openheid zullen de samenwerking 
makkelijker maken. Eén opmerking over bijvoorbeeld een 
uiterlijk kenmerk, zoals het dragen van een hoofddoek, kan 
voor de vrijwilliger al snel het gevoel geven niet welkom te 
zijn waarop zij haar engagement zal stopzetten. De negatieve 
ervaring kan ertoe leiden dat de vrijwilliger zich niet snel 
ergens anders terug kandidaat zal stellen. Als je merkt dat dit 
moeilijk ligt bij de werknemers of andere vrijwilligers, kun je 
denken aan een vorming over intercultureel communiceren 
of omgaan met discriminerende uitspraken. Hou steeds in je 
achterhoofd waarom je als organisatie de keuze hebt gemaakt 
om te werken met vrijwilligers en om in te zetten op het 
aantrekken van anderstalige vrijwilligers (zie punt voordelen 
voor de organisatie).

4.
Hoe begeleid je 
vrijwilligers met een asiel- 
of migratieachtergrond?
Het is belangrijk dat vrijwilligers goed begeleidt worden om 
ervoor te het engagement langdurig zal zijn. Dit geldt voor 
alle vrijwilligers, maar voor anderstalige vrijwilligers zijn er 
enkele aandachtspunten.

4.1.  Gastvrij onthaal 

De eerste stap is zorgen dat de vrijwilliger zich welkom 
voelt. Zorg daarom voor een warm en persoonlijk onthaal en 
voorzie daar genoeg tijd voor. Geef een rondleiding en stel 
de nieuwe vrijwilliger voor aan de werknemers, de andere 
vrijwilligers en het doelpubliek van je organisatie.

4.2. Stabiliteit door een 
vertrouwensfiguur

Zorg dat er van bij het onthaal een vertrouwensfiguur, buddy, 
peter of meter is bij wie de nieuwe vrijwilliger terecht kan. 
Dit is iemand waarbij de vrijwilliger zich goed voelt en geen 
schrik heeft om zijn vragen te stellen. Dit is niet per se een 
persoon binnen de organisatie, het kan ook een externe 
ondersteuner zijn, iemand die de vrijwilliger al kent en als 
tussenpersoon fungeert met de organisatie. Naarmate het 
vrijwilligerstraject vordert en de vrijwilliger zich meer op zijn 
gemak voelt in de organisatie, kan deze rol geleidelijk intern 
overgenomen worden. 

PRAKTIJKVOORBEELD  
‘DIALOOG VINDT OPLOSSINGEN’:
Door de samenwerking met UAV en Bindus vzw 
hadden we in het project via hen direct een 
vertrouwenspersoon voor de kandidaat-vrijwilligers. 
Een medewerker van UAV of Bindus vzw ging mee 
naar de kennismakingsmomenten bij de organisaties 
en op het kennismakingsgesprek. 

4.3. Traject op maat en tempo  
van de vrijwilliger

We hebben in deel 3 al het belang aangehaald van een 
takenpakket op maat van de vrijwilliger. Zorg dat er tijdens 
het vrijwilligerswerk ruimte en flexibiliteit is om hierin bij te 
sturen: volg het tempo van de vrijwilliger. Het is belangrijk 
dat de vrijwilliger de gelegenheid krijgt om aan te geven wat 
goed en niet goed gaat. Plan hiervoor evaluatiegesprekken 

tips
- Laat je anderstalige vrijwilliger in team werken 

zodat er oefenkansen Nederlands zijn.
- Let erop dat je als organisatie in klare taal 

communiceert met anderstalige vrijwilligers. 
- Hou rekening met de onzekere en veranderlijke 

leefsituatie van de anderstalige vrijwilliger. Stel je 
als organisatie flexibel op.

- Zorg op voorhand voor draagvlak bij de werknemers 
van je organisatie. Kijk naar de competenties en 
de inzet van de vrijwilliger en niet naar uiterlijke 
kenmerken (kleding, naam, etniciteit,…).



 9

met de vrijwilliger en de vertrouwenspersoon. Hier kan ook 
feedback aan de vrijwilliger gegeven worden als er zaken 
anders aangepakt moeten worden.

Begeleiding en een traject dat het tempo van de vrijwilliger 
volgt is ook noodzakelijk omdat elke vrijwilliger zijn eigen 
situatie, zijn eigen taalniveau en zijn culturele eigenheden 
heeft. Het kan zijn dat de ene vrijwilliger al twintig jaar 
in België woont en de andere nog maar twee jaar. Die 
eerste zal waarschijnlijk een stabielere leefsituatie hebben 
en meer weten over de regels en gebruiken in België, 
terwijl die laatste misschien nog geen vaste woonplaats 
of een vast statuut heeft. Deze onzekerheden brengen 
een zekere kwetsbaarheid met zich mee waar je beter 
rekening mee houdt. Bovendien geeft een traject aangepast 
aan de noden en behoeften van de vrijwilliger de beste 
groeimogelijkheden. 

VOORBEELD UIT HET PROJECT  
‘DIALOOG VINDT OPLOSSINGEN’:
In het project hadden we twee kandidaten met 
uiteenlopende profielen en beide waren ze na het 
kennismakingsmoment met het WZC Sporenpark 
geïnteresseerd om hier als vrijwilliger iets te 
betekenen.

De eerste kandidaat woont al lang in België en 
spreekt goed Nederlands. Hij heeft hier een 
muziekgroep opgericht en geeft enkele keren 
per week les aan verschillende geïnteresseerden. 
Op het kennismakingsmoment zag hij direct zijn 
kans om eens op te treden met zijn muziekgroep 
als ontspannende activiteit voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum. Na de rondleiding 
nam hij zelf het initiatief om de medewerker van 
het woonzorgcentrum aan te spreken over de 
mogelijkheden. Enkele weken later genoten de 
bewoners al van een streepje livemuziek in hun 
kantine.

De tweede kandidaat woont 10 jaar in België en 
is voornamelijk bezig geweest met werken en 
overleven. Hij gaf tijdens het kennismakingsgesprek 
aan dat hij daarom niet veel bezig is geweest met 
Nederlands leren en vooral omringd is met mensen 
die zijn moedertaal spreken. Vandaar dat hij nu 
dolgraag als vrijwilliger aan de slag wil, om Nederlands 
te leren. Voor hij kon beginnen, zijn er eerst enkele 
kennismakingsgesprekken nodig geweest om goed 
af te stemmen welke taken hij kan en wil uitvoeren. 
Waar bij de eerste kandidaat amper begeleiding nodig 
was, is hier de ondersteuning en begeleiding door de 
vertrouwenspersoon veel belangrijker.

De situatie van een anderstalige vrijwilliger kan soms snel 
veranderen. Als je op deze momenten je vrijwilliger niet 
wil verliezen, moet je ervoor zorgen dat je als organisatie 
hier flexibel mee kan omgaan. Het kan gebeuren dat de 

vrijwilliger zijn engagement door omstandigheden moet 
stopzetten. Niet omdat hij niet meer wil vrijwilligen, maar 
omdat hij bijvoorbeeld een verplicht inburgeringstraject 
moet volgen. Zorg daarom dat het mogelijk is om het 
vrijwilligerswerk tijdelijk te onderbreken en makkelijk terug 
te beginnen of om de planning aan te passen (op een andere 
dag, uur, …). Hou contact als de vrijwilliger een periode 
tijdelijk stopt, dat maakt de terugkeer voor de vrijwilliger 
makkelijker.

GETUIGENIS DEELNEMER PROJECT:
“Ik doe mijn vrijwilligerswerk heel graag, maar 
doordat mijn dochter binnenkort gaat trouwen heb 
ik nu echt geen tijd meer. Ik ben volop bezig met de 
voorbereidingen. Na de trouw wil ik zeker en snel 
terug beginnen.”

4.4. Goede afspraken maken 

Vrijwilligerswerk is per definitie samenwerken. Maak 
duidelijke afspraken, dat maakt de samenwerking makkelijker. 
Zorg dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Gebruik 
hiervoor steeds duidelijke taal en vraag na of alles duidelijk is. 

Misschien lukt het omgaan met afspraken of een agenda 
nog niet zo goed. Help de vrijwilliger een handje met zijn 
planning door een duidelijk overzicht mee te geven van de 
afgesproken werkmomenten. Je kan natuurlijk ook afspreken 
dat je een dag op voorhand via WhatsApp of sms een 
herinnering stuurt.

Maak ook duidelijke afspraken over hoe en bij wie hij zich 
moet melden als hij te laat gaat zijn of een keer niet kan 
komen.

4.5. Respect

Het is belangrijk dat de organisatie oog heeft voor de 
leefwereld van de anderstalige vrijwilliger en hiermee 
verbinding probeert te maken. Hou dus rekening met en 
toon begrip voor de culturele verschillen en eigenheden, 
voorzie bijvoorbeeld vegetarisch of halal eten, houd 
rekening met bepaalde feestdagen,… Door open te zijn en de 
vrijwilliger te laten deelnemen aan “ons” leven en feesten, zal 
hij jou ook de kans geven om bij te leren over zijn cultuur en 
feestdagen.

Wees alert voor de samenwerking en de dynamiek tussen 
de vrijwilligers of medewerkers. Grijp in als je ziet dat er 
kliekjesvorming is of er ongepaste opmerkingen worden 
gemaakt. Leg de nadruk op gelijkenissen tussen mensen en 
kies voor een verbindende copingstijl. 

Als de vrijwilliger beslist om de samenwerking stop te zetten, 
vraag dan naar de reden en bedank hem voor zijn inzet. Als je 
merkt dat de samenwerking ondanks goede begeleiding niet 
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loopt zoals verwacht, durf het traject dan af te ronden, maar 
doe het altijd op een correcte manier.

5.
Regelgeving 
vrijwilligerswerk
De wetgeving en administratie rond vrijwilligerswerk is 
voor mensen met een asiel- of migratieachtergrond een 
drempel om zich als vrijwilliger te engageren. Ze hebben zij 
vaak nog geen vast statuut, ontvangen een leefloon, zijn 
werkloos, …. De angst bestaat dat zij hun statuut of inkomen 
verliezen door zich als vrijwilliger in te zetten of door een 
administratieve verplichting over het hoofd te zien. Deze 
drempel kan je voorkomen door je vrijwilligers goed te 
informeren over de regelgeving rond vrijwilligerswerk.

Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste regels 
over vrijwilligerswerk. Meer uitgebreide informatie hierover 
kun je terugvinden op de website van het Agentschap 
Integratie en Inburgering. Algemene informatie over 
vrijwilligerswerk, zoals de vrijwilligerswet, vind je op  
www.vlaanderenvrijwilligt.be. Bij moeilijke dossiers kan je 
ook contact opnemen met de juridische helpdesk van het 
Agentschap Integratie en Inburgering.

5.1. Vrijwilligerswerk melden

- Als de vrijwilliger verblijft in een opvangcentrum of een 
lokaal opvanginitiatief: melden bij de sociaal assistent.

- De vrijwilliger ontvangt een werkloosheidsuitkering: 
melden bij de vakbond of hulpkas. Er is toestemming van 
de RVA nodig. De RVA kan het vrijwilligerswerk weigeren 
of beperken. Soms is er een algemene toelating van de 
RVA, dan is een melding niet nodig.

- De vrijwilliger is ingeschreven bij de VDAB als 

werkzoekende maar ontvangt geen uitkering: het 
vrijwilligerswerk mag zonder melding starten.

- De vrijwilliger ontvangt een ziekte-uitkering: vraag 
toestemming aan het ziektefonds. Er is toestemming nodig 
van de adviserende geneesheer.

- De vrijwilliger ontvangt een leefloon: eerst melden bij het 
OCMW. Het OCMW moet akkoord zijn.

- De meeste nieuwkomers mogen vrijwilligerswerk doen. 
Wie niet? Dit kan je nakijken op https://www.agii.be/thema/
vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/werk/
vrijwilligerswerk/wie-kan-vrijwilligerswerk-doen 

5.2.  Verzekering

- Organisaties die vallen onder de vrijwilligerswet zijn 
verplicht hun vrijwilligers te verzekeren en zijn aansprakelijk 
voor de schade die een vrijwilliger door een fout aanbrengt 
bij een andere. Meer info vind je op  
www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligers-verzekeren.

- Je kan ervoor kiezen om je vrijwilliger voor meer dan enkel 
de wettelijke verplichtingen te verzekeren, bijvoorbeeld 
voor lichamelijke ongevallen en/of materiële schade.

- Sommige organisaties hebben recht op een gratis 
verzekering voor hun vrijwilligers. Je kan dit nakijken op 
www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

5.3.  Kostenvergoeding en belastingen?

- Als organisatie ben je niet verplicht om de onkosten 
van je vrijwilliger te vergoeden, het is een keuze van de 
organisatie zelf.

- Als je ervoor kiest je vrijwilliger te vergoeden, kan je een 
reële of een forfaitaire kostenvergoeding voorzien.

- Hou je steeds aan de regels en de vastgelegde maxima om 
te vermijden dat je vrijwilliger belastingen moet betalen 
op zijn kostenvergoeding. Meer informatie hierover vind 
je op www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-
vergoedingen/.

tips
- Zorg dat er een vertrouwensfiguur is voor de 

vrijwilliger.
- Draag zorg voor je vrijwilligers, zorg dat ze zich 

thuis voelen. Toon regelmatig je waardering/begrip 
en bedank voldoende.

- Geef een planning mee met de afgesproken 
werkmomenten.

- Respecteer elkaars leefwereld.
- Maak verbindingen tussen leefwerelden.

tip
Help je vrijwilliger met zijn melding van het 
vrijwilligerswerk. Meestal is er een bestaand 
formulier om het vrijwilligerswerk te melden, 
bijvoorbeeld bij de RVA. Je kan helpen om dit 
juist in te vullen. Soms bestaat dit nog niet, 
bijvoorbeeld voor vrijwilligers die verblijven in 
een opvangcentrum. Je kan helpen door zelf een 
meldingsformulier op te stellen.
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6.
Over het project: hoe zijn 
we tot deze aanbevelingen 
gekomen? 
Met deze handleiding willen we een kader geven aan 
organisaties om mensen met een asiel- of migratieachtergrond 
te betrekken in hun vrijwilligerswerking. De aanbevelingen in 
deze handleiding komen voort uit een traject dat we liepen met 
een groep geïnteresseerde vrijwilligers.
Om een idee te geven van de aanloop naar deze handleiding, 
vind je in dit deel een korte beschrijving van dit traject.

Het project ging van start met gespreksgroepen. In de 
verschillende gespreksgroepen werden thema’s besproken die 
iets te maken hadden met participeren aan de samenleving, 
zoals: vrijwilligerswerk, ondernemerschap, sport- en 
vrijetijdsactiviteiten, buurtplatformen, wonen in Beringen, 
… Tijdens enkele van die bijeenkomsten hebben we met 
beeldmateriaal gewerkt rond vrijwilligerswerk en zo ineens 
gepolst wie interesse zou hebben om zelf vrijwilliger te worden. 
Van elke kandidaat-vrijwilliger maakten we een profielschets om 
hun verwachtingen en interesses in kaart te brengen.

De volgende stap was organisaties zoeken die geïnteresseerd 
waren om vrijwilligers met een migratie- of asiel achtergrond 
in te schakelen en die al een vrijwilligersbeleid hebben. 
Op die manier bereikten we organisaties die al ervaring 
en deskundigheid hebben op het vlak van vrijwilligerswerk 
en voldoende draagvlak voor deze doelgroep. Voor deze 
organisaties hielden we een infomoment over het project. Na 
het infomoment waren er drie organisaties bereid om mee in 
het project te stappen: het woonzorgcentrum Sporenpark, 
De Alzheimerliga en dienst jeugd en sport van stad Beringen. 
Die laatste kon uiteindelijk toch niet meedoen, maar dienst 
samenleven van stad Beringen heeft hen vervangen.

Nadat we kandidaat-vrijwilligers en kandidaat-organisaties 
hadden, zijn we met de groep vrijwilligers op bezoek 
gegaan bij de drie organisaties. De bedoeling was om hen 
al eens kennis te laten maken met het reilen en zeilen van 
de organisatie. Na deze bezoeken konden de kandidaten 
aangeven of ze interesse hadden om in één van de 
organisaties vrijwilligerswerk te doen. Als die interesse er 

was, werd er een gesprek tussen beide gepland. 

Jammer genoeg heeft de pandemie ervoor gezorgd 
dat het traject anders is gelopen. We zijn gestart met 
twaalf kandidaat-vrijwilligers, vijf hiervan hebben te 
kennen gegeven dat ze nog steeds interesse hadden in 
vrijwilligerswerk. De overige kandidaat-vrijwilligers haakten 
af en dit om verschillende redenen; angst om besmet te 
geraken met het coronavirus, veranderingen in de privé-
situatie (nieuwe job, gestart met een werkstage, …). 

De vijf kandidaat-vrijwilligers werden uitgenodigd voor een 
tweede gesprek. Bij vier kandidaat-vrijwilligers vond er een 
match plaats, hiermee wordt bedoeld dat zowel de kandidaat-
vrijwilliger als een organisatie allebei akkoord zijn gegaan voor 
een samenwerking. Eén vrijwilliger is effectief gestart, ondanks 
de pandemie. Zowel de vrijwilliger als de organisatie is tevreden 
over de samenwerking. De overige drie kunnen starten van 
zodra de corona maatregelen het toelaten. Bij de vijfde 
kandidaat-vrijwilliger was er een match in de maak, het gesprek 
tussen de kandidaat-vrijwilliger en organisatie stond gepland, 
maar door de stijgende besmettingscijfers en ongunstige 
situatie wilde de kandidaat-vrijwilliger de start liever uitstellen.

Het was een boeiend en leerrijk traject, zowel voor de partners 
van het project als de vrijwilligers. We mogen tevreden zijn 
met het behaalde resultaat, zeker in tijden van de pandemie. 
Het feit dat er ondanks de crisis toch nog vijf mensen bereid 
waren om het traject voort te zetten, toont aan hoe belangrijk 
ze het vinden om iets te betekenen voor de maatschappij, hoe 
graag ze bezig willen blijven en Nederlands willen oefenen. 
Het was ons een genoegen om samen te werken met deze 
aangename en vooral dankbare groep.

7.
Bijlage/tools
Deze bijlages vind je op  
www.beringen.be/diversvrijwilligersbeleid:
- Profielschets
- PowerPoint info vrijwilligerswerk - AGI&I
- Methodiek 2-daagse sessie vrijwilligerswerk
- Folder Vorming duidelijk gesproken taal van het AGI&I




