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Vrijwilligerswerk: waar leer je dat?
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Zit jij als vrijwilliger nog met vragen? Bij de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen vind je vast een aantal
antwoorden. Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse regionale
volkshogescholen Vormingplus slaan de handen in elkaar. Samen bieden zij een uitgebreid vormingsaanbod aan
met infosessies, cursussen en trainingen die open staan voor iedere vrijwilliger in de provincie Oost-Vlaanderen.
De Vrijwilligersacademie is dé plek voor de leergierige vrijwilliger.
Diezelfde periode ontstond ook in de
regionale volkshogescholen Vormingplus een nieuwe dynamiek. Zij kregen
heel wat vragen van vrijwilligersorganisaties naar vormingen op maat. Onderzoek toonde aan dat vrijwilligers een
grote behoef te hadden aan bijscholing.
Zo groeide bij Vormingplus het idee om
het vormingsaanbod naar vrijwilligers
nieuw leven in te blazen.
Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk en Vormingplus vonden elkaar in

Nood aan vorming op maat

en zijn engagement te verhogen. Er is

De oprichting van deze academie valt

nood aan ondersteuning en daar speelt

niet zomaar uit de lucht. De aandacht

de Vrijwilligersacademie op in.

van de overheid voor het vrijwilligerswerk neemt toe, waardoor een
uitgebreid wetgevend kader ontstaat
tekst: Sofi e De Schampheleire

met verplichtingen voor de vrijwilliger
én zijn organisatie.
Veel vrijwilligersorganisaties ervaren
hierdoor een grote druk om professioneler te werken. Bovendien verandert
het profi el van de hedendaagse vrijwilliger. Hij wil zijn vaardigheden versterken om zijn taken beter uit te voeren

Stap voor stap
Vijf jaar geleden startte het Provinciaal
Steunpunt met de organisatie van een
eerste reeks vormingen voor vrijwilligers. Onderwerpen als vzw-wetgeving,
fondsenwerving en projectmanagement kwamen daarbij aan bod. De vrijwilligers waren bijzonder enthousiast.

dit gemeenschappelijke doel.
De Vrijwilligersacademie garandeert
een degelijk vormingsaanbod. Zo blijven vrijwilligers bij, leren en oefenen ze
bepaalde vaardigheden en wisselen ze
ook ervaringen uit met andere vrijwilligers. Dat is meteen de kracht van
de Vrijwilligersacademie: gemengde
groepen, met vrijwilligers uit verschillende sectoren.

Zij waren zelfs zo positief dat de vraag
het aanbod ruimschoots overschreed.

Programma najaar 2010

Het volledige programma en meer info
over de cursussen en inschrijvings-

Versterk je organisatietalent

Wegwijs in de vrijwilligerswet

Professioneel organiseren voor

De rechten en plichten voor de vrijwil-

vrijwilligers

liger en zijn organisatie op een rijtje.

30 september, 7 en 14 oktober 2010

20 oktober 2010

Een activiteit in je buurt organiseren

Facebook voor vrijwilligers

Welke papieren en vergunningen zijn

kan je terecht bij Elisabeth Seeuws

Wat kan je met Facebook doen? Je

van toepassing? Welke reglementen

op 0478 97 61 81 of

onderzoekt de mogelijkheden voor je

moet je naleven?

vrijwilligersacademie@vormingplus.be.

organisatie.

6 oktober 2010

21 oktober 2010

Nog geen vrijwilliger?

Een webalbum voor je vereniging.

Vrijwilliger zoekt vrijwilligers

Surf naar het Provinciaal Steunpunt Vrijwil-

Foto’s delen met Picasa

Hoe kan je nieuwe mensen werven?

Ben je op zoek naar een leuke en effi ciente manier om je foto’s te delen? Dat
kan met een online webalbum.
12, 19 en 26 oktober 2010

22 en 29 november 2010

mogelijkheden vind je op
www.vrijwilligersacademie.org.
Voor algemene vragen en informatie
rond de vrijwilligersacademie

ligerswerk Oost-Vlaanderen op
www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
of bel naar tel. 09 267 75 44.
Info
Naïma Lafkioui • tel. 09 267 75 44
vrijwilliger@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Eddy Couckuyt • tel. 09 267 81 72
eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be

