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Draaischijf vrijwilligerswerking
Rudy en Roland, het vrijwilligers-
beleid van het OCMW ligt jullie 
nauw aan het hart.  Kunnen jullie 
iets meer vertellen over jullie en-
gagement in de stuurgroep vrij-
willigerswerk? 

Rudy: “Het is zo dat ik als vrijwilliger 
actief ben binnen meerdere diensten 
van het OCMW. Persoonlijk ben ik ook 
begaan met het welbevinden van vrij-
willigers. Door deze zaken heb ik me 
geëngageerd in de stuurgroep vrijwil-
ligerswerk.” 

Roland knikt bevestigend en voegt 
eraan toe: “Het opmaken van een dui-
delijk vrijwilligersbeleid is essentieel. 
We mikken op een beleid waarbij vrij-
willigers een kans krijgen zich te ont-
plooien en werkelijk goed voelen bij 
het werk dat ze verrichten. Door ons 
engagement in de stuurgroep kun-
nen we hen vertegenwoordigen en 
opkomen voor hun belangen. Onze 
jarenlange ervaring komt hierbij goed 
van pas. We vinden het positief dat 
het OCMW een stuurgroep vrijwilli-
gerswerk heeft opgericht waarin zo-
wel personeelsleden als vrijwilligers 
zetelen. In de stuurgroep buigen we 
het hoofd over allerlei thema’s die met 

vrijwilligerswerk te maken hebben. 
Zo bekijken we het vormingsaanbod. 
Daarnaast denken we ook na over za-
ken zoals de attenties die de vrijwilli-
gers ontvangen, de invulling van het 
vrijwilligersfeest, hoe we extra vrijwil-
ligers kunnen werven, enzoverder. “

“Bovendien hebben we vanuit de 
stuurgroep, onder impuls van de co-
ordinator, een heuse vrijwilligerscom-
petentiedatabank ontwikkeld. Dank-
zij deze internettoepassing kunnen 
de gegevens en competenties van 
de vrijwilligers binnen ons OCMW in 
kaart gebracht worden. Via het sy-
steem is het mogelijk om de gegevens 
van actieve vrijwilligers te beheren. 
Ook laat het systeem ons toe op zoek 
te gaan naar de meeste geschikte vrij-
williger voor een bepaalde opdracht. 
Op die manier kunnen we vrijwilligers 
gericht aanspreken op hun sterktes 
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Draaischijf vrijwilligerswerking
en interesses. Als zij het wensen kun-
nen we hen inzetten in de ruimere 
werking van ons OCMW en antwoord 
bieden op acties, hulpverleningssitu-
aties of noden,” verduidelijken Rudy 
en Roland.

“Zo werd me al gevraagd, op basis 
van mijn gevens in het vrijwilligers-
bestand, om kortstondig fietsles te 
geven aan een cliënte. Ze had de mo-
gelijkheid om te gaan werken, maar 
moest zich daarvoor meermaals per 
dag verplaatsen. Zonder rijbewijs kan 
dat voor problemen zorgen. In het 
verleden kon de vrouw wel fietsen, 
maar op heden was enkele oefening 
toch aangewezen. Ik heb een 3-tal 
uren met haar geoefend, zodat ze nu 
opnieuw durft te fietsen en zelfstan-
dig aan de slag is.”

“Ik vond het een leuke aanvulling 
op mijn alledaags vrijwilligerswerk, “ 
vervolgt Rudy. “Op die manier kon ik 
hetgeen waar ik goed in ben en echt 
graag doe inzetten om iemand te hel-
pen. En tegelijk wordt de hulpverle-
ning voor deze mevrouw ook onder-
steund.”

WIE JE BENT EN WAT JE KAN
“Appèl doen op wie je bent en wat je 
kan, niet enkel om wat je doet!  Dat is 
de toekomst om duurzaam in te zet-
ten op vrijwilligers en is dan ook het 
uitgangspunt en de sterkte van de 
competentiedatabank,” vult Evelyn, 
de coördinator vrijwilligerswerk, aan.

“Daarnaast is het heel handig per 
vrijwilliger over een eigen dossier te 
beschikken om de vrijwilligers goed 
te kunnen opvolgen. Alle documen-
ten worden op die manier goed bij-
gehouden. De competentiedatabank 
maakt het ook mogelijk om vlotter 
en duurzamer te communiceren. Vrij-
willigers die over een emailadres be-
schikken hebben dat ongetwijfeld al 
gemerkt. Het spreekt voor zich dat de 
gegevens enkel voor bevoegden in 
het OCMW toegankelijk zijn,” vervol-
ledigt Roland.

COMPLEx EN INTENSIEF
“De ontwikkeling van de databank 
was een erg complex en intensief 
werk, maar het was vast en zeker de 
moeite waard. Niet alleen omwille 

van de meerwaarde die deze internet-
toepassing onze vrijwilligers en wer-
king biedt, maar ook de erkenning 
die ermee gepaard gaat. Als we kijken 
naar hoeveel interesse  er bij andere 
organisaties is, mogen we wel trots 
zijn,” aldus Rudy en Roland.

Tot slot, waar halen jullie de moti-
vatie om als vrijwilliger te werken?

Rudy vertelt ons dat hij dankzij zijn 
engagement als vrijwilliger zijn ken-
nissenkring kan behouden en verrui-
men. “Het stelt me ook in staat actief 
te blijven en bovenal dingen te doe 
die ik graag doe,” vult hij aan.

“Eenmaal ik met brugpensioen was, 
had ik de behoefte om mijn vrijgeko-
men tijd zinvol in te vullen,” zegt Rol-
and. “Mijn vrouw was reeds actief als 
vrijwilliger in woonzorgcentrum Ter 
Melle en dat sprak me ook wel aan. Zo 
ben ik in het vrijwilligerswerk gerold. 
De dankbaarheid die je ontvangt is 
voor mij de beste motivatie om me 
verder in te zetten als vrijwilliger.”

Rudy Vanhee Roland  Dufraimont


