Basishouding
Bij vrijwilligerswerk staat het contact van
mens tot mens centraal. Hierdoor ontstaat een
vertrouwensrelatie tussen vrijwilliger, inwoner en
organisatie. Daarom is het zinvol om stil te staan
bij de basishouding die van jou, als vrijwilliger,
wordt verwacht. Je respecteert de leefwereld en
de beleving van iedereen die betrokken is bij jouw
vrijwilligerswerk. Daarnaast heb je discretieplicht
over informatie die je ontvangt tijdens het
vrijwilligen.

Mogelijkheden
De gemeente doet momenteel een beroep op
vrijwilligers voor: de vervoersdienst voor inwoners
met verplaatsingsproblemen, huiswerkbegeleiding
bij anderstalige kinderen, het seniorenrestaurant,
vzw Tempus De Route, contact met eenzame
ouderen, het speelplein, de buitenspeeldagen,
solidariteitsacties, de sociale kruidenier, de bib, de
feestcomités en Schoon Volk.
Naast bestaande taken kan je nieuwe ideeën
bespreken met de vrijwilligerscoördinator.
Wie weet groeit jouw idee uit tot een nieuw
vrijwilligersinitiatief!

WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
Heb jij nog vrije tijd? Wil jij nog actief zijn? Wil
jij je graag inzetten voor anderen? Wil je nieuwe
ervaringen op doen? Dan is vrijwilligerswerk
misschien iets voor jou!
Wens je nog een beetje meer uitleg of wil je het
eens echt uitproberen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren!
Welzijnshuis
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
vrijwilligerswerk@sint-gillis-waas.be
Nele Stevens - Vrijwilligerscoördinator
03 202 80 28
nele.stevens@sint-gillis-waas.be
Ook op de website vind je meer informatie:
www.sint-gillis-waas.be/vrijwilligerswerk

Wil je graag vrijwilligen in een woonzorgcentrum,
een groep van assistentiewoningen of een lokale
vereniging? Dan brengt de vrijwilligerscoördinator
jou in contact met de juiste contactpersoon.

Vrijwilligerswerk
V.U.: Maaike De Rudder (Burgemeester), Burgemeester Omer de Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Welkom
Overal in Vlaanderen zijn vrijwilligers aan het werk.
Ook in Sint-Gillis-Waas zijn er velen die zich met
vuur inzetten. Stel je Sint-Gillis-Waas eens voor
zonder de MMC of Handicar, zonder vzw Tempus
De Route, zonder de plantjesverkoop voor Kom
op tegen Kanker, zonder Schoon Volk, zonder
speelplein, zonder verenigingen…
Deze en nog veel meer activiteiten maken van
Sint-Gillis-Waas een kleurrijke en levenslustige
gemeente. Deze initiatieven zijn pas mogelijk met
de drijvende kracht van talrijke vrijwilligers.
De inzet van alle vrijwilligers is onmisbaar en
appreciëren we enorm. Deze dankbaarheid en
plezier geven vrijwilligerswerk nog een extra
dimensie.

Wat is vrijwilligerswerk?
De definitie van vrijwilligerswerk wordt door de
vrijwilligerswet als volgt omschreven:
‘Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd
en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van
één of meer personen, andere dan degene die de
activiteit verricht, van een groep of organisatie of
van de samenleving als geheel; die ingericht wordt
door een organisatie anders dan het familie- of
privé-verband van degene die de activiteit verricht;
en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde
organisatie wordt verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een
statutaire aanstelling.’

Wie mag vrijwilligen?

Onze troeven

Iedereen die 16 jaar is of ouder kan na een
screening als vrijwilliger aan de slag.

•

Werkloos, SWT, arbeidsongeschikt, invaliditeit,
ziekte, leefloon of nieuwkomer? Ook jij
mag vrijwilligen! Als je je in één van deze
situaties bevindt, heb je meldingsplicht. De
vrijwilligerscoördinator helpt je bij het aanvragen
van een toelating voor vrijwilligerswerk.

•

Missie en visie van vrijwilligerswerk in
Sint-Gillis-Waas
We bouwen aan een aantrekkelijke, warme en
betrokken gemeente en kiezen er bewust voor om
hierbij vrijwilligers te betrekken.
Vrijwilligers zetten zich onbetaald in voor het
welbevinden van de inwoners in Sint-Gillis-Waas.
Dit gebeurt georganiseerd, gestructureerd en
in overleg. We zoeken altijd samen naar een
vrijwilligerstaak waar de vrijwilliger zich goed bij
voelt en waarbij hij zijn talenten kan aanwenden.
Zowel lange als korte engagementen zijn mogelijk.
De betaalde medewerkers realiseren de
basis van de dienstverlening. De
vrijwilligers versterken die basis. Door
deze aanvullende, maar cruciale
rol geeft het vrijwilligerswerk extra
cachet aan onze kwaliteitsvolle
dienstverlening.

•

•

•
•
•
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Via vrijwilligerswerk krijg je de kans om je in te
zetten voor anderen, om je te ontplooien en om
sociale contacten op te bouwen.
De vrijwilligerscoach zorgt voor een goed
onthaal en maakt je wegwijs. Hij/zij is jouw
aanspreekpunt. Je kan hem/haar snel bereiken
met al jouw vragen.
Je kan, net zoals alle vrijwilligers, personeel,
inwoners… terecht bij de vrijwilligerscoördinator
voor informatie over het vrijwilligersbeleid,
verzekeringen, rechten en plichten, bij conflicten
en nog veel meer.
Je bent verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke
ongevallen.
Je bent regelmatig welkom bij vormingen of
andere vrijwilligersbijeenkomsten.
Je hebt inspraak over jouw taakinvulling en
beschikbaarheid.
Om je te bedanken voor jouw enthousiaste
inzet, krijg je af en toe een attentie en een
uitnodiging voor het jaarlijks vrijwilligersfeest.
Als ‘zorgvrijwilliger’ krijg je elke jaar de kans om
je gratis te vaccineren tegen griep.

We garanderen een vlotte en kwaliteitsvolle
samenwerking door
• een grondig uitgewerkt vrijwilligersbeleid;
• een goede verstandhouding en overleg;
• een duidelijke omkadering en mooi omlijnde
vrijwilligerstaken;
• een veilige en gezonde omgeving, die voldoet
aan alle voorwaarden, regels en grenzen.

