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In Vlaanderen doen ca. 750 000 mensen vrijwilligerswerk. Da’s bijna een hele provincie!! 

WAT? 

• Uit vrije wil, niet verplicht

• Niet betaald 

• Helpen bij een organisatie die niet enkel winst wil 

maken (sociale organisatie)

• De vrijwilligerswet bepaalt wie waar mag 

vrijwilligen en hoe goed je beschermd wordt.

Als je iets doet voor familie, buren of vrienden, is dat 

geen vrijwilligerswerk.  
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WIE?

- Niet alleen Belgen of EU-burgers

- Ook mensen van buiten de EU met wettig verblijf 

of recht op opvang

- Vanaf 16 jaar 

WAAR?

• In een organisatie die niet enkel winst wil 

maken

• Wel : school, rusthuis, natuurorganisatie, 

sportclub, opvangcentrum, OCMW, lokaal 

bestuur, …

Taken? Koken, klusjes doen, in de tuin werken, 

herstellingen doen (fietsen, …), werken met 

kinderen, meehelpen bij sportactiviteit of 

evenement, helpen bij voedselbedeling, helpen 

in dierenasiel, huiswerkbegeleiding, buddy, …
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• Niet bij organisatie die werkt om winst te 

maken: bakker, slager, loodgieter, winkel, fabriek, 

…

Ook mensen met een job doen na hun werk soms 

nog vrijwilligerswerk.

HOE BEGIN JE ERAAN? (1)

Denk eens na: 

• Wat doe ik graag en wat kan ik goed? Wat wil ik 

nog leren? 

• Waarom wil ik dit doen? Wil ik de ervaring op 

mijn CV kunnen zetten? Wil ik mensen leren 

kennen? Doe ik het omdat ik het mij een goed 

gevoel geeft?

Bespreek dit zeker met de organisatie waar je wil 

gaan werken!
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HOE BEGIN JE ERAAN? (2)

Denk eens na: 

• Hoeveel tijd wil ik werken als vrijwilliger? 

• Wil ik af en toe iets doen of wil ik op geregelde 

tijdstippen gaan werken?

Bespreek dit zeker met de organisatie waar je wil 

gaan werken. 

HOE BEGIN JE ERAAN? (3)

• Maak duidelijke afspraken! 

• Zoek het niet te ver, hou het haalbaar voor jezelf.   

• Praat met je sociaal assistent, je trajectbegeleider 

bij inburgering, je leerkracht Nederlands, vrienden 

die al vrijwilligerswerk doen, federaties …
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WAAROM? (1)

VOORDELEN VAN VRIJWILLIGERSWERK

• Je leert mensen kennen, je krijgt meer sociaal 

contact, je netwerk wordt groter.

• Je kan Nederlands oefenen.

• Je helpt andere mensen, je krijgt waardering en 

betekent iets voor anderen en de maatschappij.

• Je leert nieuwe dingen bij en je ontwikkelt je 

talenten.

WAAROM? (2)

VOORDELEN VAN VRIJWILLIGERSWERK

• Je leert de Vlaamse cultuur kennen.  

• Je doet werkervaring op en kan deze ervaring 

op je CV vermelden.  

• Je vindt het fijn, je krijgt er een goed 

gevoel van. 

• Je zelfvertrouwen groeit. 
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Getuigenis en vragen
Caitlin, vrijwilliger in kinderopvang

AFSPRAKEN MAKEN (1)

• Vraag uitleg: welke taken ga ik doen? Hoe werkt 

de organisatie?

• Mag ik eerst proberen voor ik beslis?

• Waar moet ik zijn en wanneer? Met wie werk ik 

samen?

• Wie is mijn contactpersoon? Wat moet ik doen 

als ik niet kan komen of als ik vragen heb?
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AFSPRAKEN MAKEN (2)

• Krijg ik een vergoeding? Hoeveel is de vergoeding?

• Ben ik verzekerd en waarvoor?

• Is er discretie- of geheimhoudingsplicht?  

• Soms moet je stoppen met vrijwilligerswerk 

(verhuis, geen tijd meer, werk, …) : verwittig dan 

altijd de organisatie dat je niet meer komt! 

AFSPRAKEN MAKEN (3)

• Soms wil de organisatie op voorhand dingen over 

jou weten. Als je niet meewerkt, kan het zijn dat je 

niet mag starten.

• Soms moet je een afsprakennota / 

vrijwilligersovereenkomst tekenen, soms niet.
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KOSTENVERGOEDING? 

• De organisatie beslist zelf of ze onkosten 

vergoedt. Ze is niet verplicht.

• Soms is er een vergoeding voor kosten die je 

maakt als vrijwilliger (bewijs).

• Soms is er een kilometervergoeding (kostennota -

maximum aantal km).

• Soms is er een vergoeding voor het werk dat je 

doet (vast bedrag).

=> maximum per dag en per jaar

BELASTINGEN BETALEN?

Nee! 

De vergoeding van de onkosten is geen loon.

Maar … hou je aan de regels, anders betaal je wel 

belasting...

(> vastgesteld maximum of je levert geen bewijs van 

gemaakte onkosten).

SCHULDEN?

Terugbetaling van onkosten die je gemaakt hebt, 

kunnen niet in beslag worden genomen. 

17

18



25/11/2020 Vrijwilligerswerk met vluchtelingen 10

WAT ALS? (1) 

• Je verblijft in opvangcentrum of LOI:

=> Meld het bij je sociaal assistent !

• Je ontvangt werkloosheidsuitkering:

=> Meld het bij hulpkas / vakbond, je hebt 

toestemming van RVA nodig ! RVA kan 

weigeren of beperken.

Soms is er een algemene toelating van de RVA. 

Dan moet je geen melding doen. 

WAT ALS? (2) 

• Je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende

maar ontvangt geen uitkering :  

=>  Je mag vrijwilligerswerk doen.

• Je ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering: :

=> Vraag toestemming aan je ziekenfonds!                                       

Je hebt eerst de toestemming van de         

adviserend geneesheer nodig!

• Je ontvangt leefloon : 

=> Meld het bij het OCMW. Het OCMW 

moet toestemming geven.
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VERZEKERING? 

• In principe ben je verzekerd voor schade die je 

toebrengt aan anderen.

Vraag dit altijd even na bij de organisatie.         

• De organisatie moet je niet voor alles verzekeren 

(meestal niet voor auto, materiaal, lichamelijke 

ongevallen, …). 

GOESTING GEKREGEN? 

Vanuit het project waarmee we bezig zijn, bieden we 

de kans om vrijwilligerswerk te doen. 

Er zijn al mensen die in het traject zitten.
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Hartelijk dank!

An Driesen | consulent integratie

an.driesen@integratie-inburgering.be

Agentschap Integratie en Inburgering | private stichting

Limburg • Integratie

Universiteitslaan 3

3500 Hasselt

www.integratie-inburgering.be

23


