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Ambassadeurs

Op het moment van de bevraging 
waren zo’n 635 vrijwilligers met een 
gemiddelde leeftijd van 60 à 65 jaar in 
onze organisatie actief.  Hiervan zijn 
er 55 % vrouwen. Zo’n 122 vrijwilligers 
leverden een ingevuld formulier.

IDEALE AMBASSADEURS
Van de mensen die onze organisatie 
al kenden, nam 58 % zelf initiatief 
om zich als vrijwilliger te engageren, 
terwijl 25 % zich op vraag van een 
vriend(-in) geëngageerde.  De ande-
ren werden vrijwilliger op vraag van 
één van de personeelsleden. 

Bij de vrijwilligers die onze werking 
nog niet kenden, was een vraag van 
een vriend(-in) vrijwilliger van ons 
OCMW bij 40 % de aanleiding om zich 
te engageren. Daarnaast blijken ook 
advertenties en de persoonlijke vraag 
van personeelsleden de doorslag te 
geven. 

Uit de bevraging blijkt ook dat vrijwil-
ligers het positief vinden om tijdens 
hun vrijwilligersopdracht als vrijwilli-
ger herkenbaar te zijn.  84 % vindt een 
badge zinvol.  Daarnaast geeft 65 % 
aan bereid te zijn om tijdens hun op-
dracht een t-shirt van onze werking te 
dragen.

Vormingsactiviteiten en de kans tot 
eigen inbreng, worden sterk gewaar-

deerd door de vrijwilligers, net als het 
bedankingsmoment, en dit liefst on-
der de vorm van gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje. 

De meeste vrijwilligers halen hun 
motivatie uit de waardering van de 
hulpvrager, het sociale contact en het 
ervaren van zinvolheid. Waardering 
door beroepskrachten en de sfeer 
worden als onontbeerlijk aangege-
ven, maar scoren iets lager.

VERSLAVEND
89 % van de respondenten geeft aan 
dat ze sinds de aanvang van hun vrij-
willigersengagement nooit gedacht 
hebben aan stoppen. Bovendien 
blijkt bij de 11 % die daar al eens aan 
dacht, dat bij 10 % de oorzaak te vin-
den is in de persoonlijke sfeer, zoals 
bijvoorbeeld fysieke problemen bij 
de vrijwilliger.

NIEUWE INITIATIEVEN
De inzet van vrijwilligers biedt om tal 
van redenen een grote  meerwaarde.  
Vandaar dat regelmatig nieuwe initia-
tieven het licht zien. Eén van die initi-
atieven is mensen die het niet breed 
hebben, advies geven bij keuzes die 
ze maken, zoals bijvoorbeeld het kie-
zen van een energieleverancier. Een 
andere nieuwe invulling is vrijwil-
ligerswerk in het bezoekerscentrum 
van het begijnhof. 

Daarnaast kijken we uit naar de uit-
breiding van initiatieven zoals huis-
werkbegeleiding bij kinderen en stu-
diebegeleiding bij volwassenen die 
een opleiding volgen, ondersteuning 
bij de Nederlandse les en praattafels 

voor anderstaligen (waarover je hier-
naast meer leest) en het begeleiden 
van stadskennismakingswandelingen 
voor kleine groepjes nieuwe Kortrijk-
zanen. Tot slot willen we ook de kin-
deropvanginitiatieven versterken met 
vrijwilligers en nog zoveel meer.

Interesse? Neem vrijblijvend con-
tact op met Evelyn Ghequiere op het 
nummer 056 24 42 05 of mail naar  
vrijwilligers@ocmwkortrijk.be.

De mening van de vrijwilligers is essentieel om ons 
vrijwilligersbeleid in de juiste richting bij te sturen en 
verder uit te bouwen.  In het kader van een studiedag 

over ‘vrijwilligheid’, werd in het voorjaar een bevraging 
bij de vrijwilligers van het OCMW uitgevoerd.  

Alle gegevens 
en competenties 
van de vrijwil-
ligers worden in 
kaart gebracht.

“

Vrijwilligers leveren waardevolle informatie bij bevraging

> Evelyn Ghequiere
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“Dat gevoel kreeg ik telkens ik de 
nieuwe Kortrijkse vrouwen over hun 
levensgewoontes hoorde vertelden,” 
getuigt Janine. “Hun manier van vro-
lijk zijn, liet mij evenmin onberoerd. 
Je moest eens weten hoe intens zij 
hun moederschap beleven. Door 
mezelf voor die veelheid aan cul-
turen open te stellen, leerde ik mij 
nog toleranter op te stellen. De situ-
atie van sommige nieuwe Kortrijkse 
vrouwen is wel degelijk problema-
tisch…”

Samen met Christine De Waele en 
Kate Vrielynck vormde Janine de 
‘drie-eenheid’ die de praattafels mee 
hielp vormgeven.

“Heel mijn carrière was ik lerares 
Frans. Na mijn pensionering zocht ik 
vrijwilligerswerk dat mij met andere 
culturen in contact zou brengen en 
dat geen uitstaan had met het on-
derwijs in de schoolse zin. Ann Van 
Damme, die binnen de stad Kortrijk 
verantwoordelijk is voor het inte-
gratie- en diversiteitsbeleid, zei mij 
dat de praattafels bedoeld zijn om 
nieuwe Kortrijkzanen, die een zeke-
re basis van het Nederlands hebben, 
de mogelijkheid te bieden om onder 
elkaar Nederlands te praten en die 
kennis ook te onderhouden, buiten 
het schoolse systeem. Precies wat ik 
zocht…”

“De nieuwe Kortrijkse vrouwen pra-
ten onder elkaar, maar ook met ons. 
Het leuke is dat vrouwen van diverse 
origines samen aan tafel zitten. Dat 
maakt het boeiend voor hen, maar 
ook voor ons. De nieuwe Kortrijkse 
vrouwen merken dat zij niet alleen 
staan. Dit vermindert hun koudwa-
tervrees om in het Nederlands te 
zeggen wat zij willen zeggen.”

Janine besluit: “Tijdens de laatste bij-
eenkomst van dinsdag 17 juni bracht 
ik kinderspellen mee en leerde hen 
op die manier in het Nederlands pra-
ten over de seizoenen, de maanden, 
de dagen en de uren. Je moet geen 
onderwijsvorming genoten hebben 
om binnen de praattafels vrijwil-
ligerswerk te doen. Ik ontdekte dat 
de nieuwe kortrijkse dames gewone 
vrouwen zijn zoals wij, die kinderen 
hebben zoals wij en die ouders heb-
ben voor wie zij zorgen, zoals wij. 
Eigenlijk zijn de cultuurverschillen 
minder groot dan zij er uitzien. Het 
is enkel het kleedje dat anders is.”

“Op 30 september 2014 start de derde editie van de 
praattafels. Ik kom zeker weer elke dinsdag naar de 
buurtliving van De Lange Munte om er met nieuwe 
Kortrijkse vrouwen over van alles en nog wat in het Ne-
derlands te praten,” aldus Janine Maes. “Aan de vorige 
edities beleefde ik veel genoegen. Iedere week was het 
alsof ik een beetje op reis was…”

‘Iedere week alsof ik op reis was...’

Janine Maes blikt tevreden terug op de praattafels in buurtliving De Lange Munte

> Filip Lecluyse


