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Waarom dit seminarie?  
 

In 2019 bestaat Kom op tegen Kanker 30 jaar. Samen met de VRT vieren we dat op gepaste wijze. We 
leggen uit welke grote vooruitgang er in die 30 jaar gerealiseerd is. We maken duidelijk wat er nog 
allemaal moet gebeuren.  

De realisaties van de voorbije 30 jaar hebben we voor een groot deel te danken aan de vele 
vrijwilligers: actievoerders, zorgvrijwilligers, monitoren die onze activiteiten voor jongeren en 
kinderen met kanker begeleiden, BV’s die onze campagnes ondersteunen, leden van de raad van 
bestuur, experten die advies geven bij ons beleidswerk, ervaringsdeskundigen die aanvragen voor 
projectsteun beoordelen enz. Met een seminarie over vrijwilligers en solidariteit willen we een ode 
brengen aan hun werk. Een grote ‘Bedankt voor alles’. Zonder hen hadden Kom op tegen Kanker en 
vele andere vergelijkbare organisaties niet bestaan. We willen een pleidooi brengen voor een 
solidaire samenleving, maar ook de uitdagingen bespreken. We willen oproepen tot betrokkenheid 
en vrijwillige inzet in alle mogelijke vormen, maar ook de beperkingen en voorwaarden op tafel 
leggen. 

In deze nota beschrijven we de meerwaarde van vrijwilligers, voor onze samenleving en voor Kom op 
tegen Kanker. We schetsen ook de uitdagingen voor de toekomst. We hebben hiervoor met twee 
focusgroepen verschillende stakeholders bevraagd: vrijwilligers, actievoerders, professionals van 
Kom op tegen Kanker, vrijwilligers van lotgenotengroepen, open huizen en zorghuizen  (in 
samenwerking met marktonderzoeksbureau WHY5). Om de uitdagingen voor de toekomst te 
bepalen, werkten we nauw samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en legden we ons oor 
te luister bij diverse experten.  
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Gegevens over vrijwilligers in Vlaanderen/België 
 

Wat verstaan we onder vrijwilligerswerk? 
 

• In de samenleving is er heel wat vrijwillige inzet: vrijwillige en onbetaalde activiteiten, die 
georganiseerd vrijwilligerswerk en andere vormen van inzet omvattenvi. Binnen de zorg komt 
vrijwillige inzet overeen met ‘informele zorg’: ‘alle hulp en ondersteuning die niet wordt 
geboden in het kader van een beroep en die niet als beroepsarbeid wordt vergoed. De relatie 
tussen de zorgbehoevende en de zorger wordt gekenmerkt door sociale en/of geografische 
nabijheid. De zorginhoud kenmerkt zich door activiteiten met een ‘care’-karakter met de 
bedoeling om de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de zorgbehoevende te 
bevorderen en overstijgt de gebruikelijke zorg die partners of ouders en inwonende kinderen 
geacht worden elkaar onderling aan te bieden.‘ i Dit omvat mantelzorg, pleegzorg en 
vrijwilligerswerk in de zorgi.   
 

• Vrijwilligerswerk wordt enger gedefinieerd dan vrijwillige inzet. Volgens de wettelijke 
definitie omvat het elke activiteit die  

o onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, 
o ten behoeve is van één of meerdere personen, organisaties of de samenleving als 

geheel 
o ingericht wordt door een organisatie anders dan het privé- of familieverband 
o niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 

van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire instelling. Die 
organisatie moet een non-profitdoel hebben.  

 
• Een zorgvrijwilliger verleent hulp aan één of meer personen met een hulpbehoefte vanwege 

een (langdurige) ziekte, een beperking of ouderdom.  
 

• Autonoom vrijwilligerswerk vinden we terug in organisaties die hun doel nastreveni 
uitsluitend of hoofdzakelijk met vrijwilligers. Het ingebouwd vrijwilligerswerk verwijst naar 
vrijwilligerswerk in organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn en hoofdzakelijk werken 
met beroepskrachten, maar ook vrijwilligers inzetteni. 
 

• Een bijzonder type van vrijwilligers in de zorg zijn ervaringsdeskundigen. Mensen die 
geconfronteerd worden met een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld kanker, en hun 
ervaringen hierover delen met andere personen, doen ervaringskennis op. Sommigen 
verdiepen deze ervaringskennis door vorming of elders verworven competenties. Zo worden 
ze ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen bieden op verschillende manieren een 
meerwaarde: ze ondersteunen lotgenoten, bevorderen herstel en geven hoop door het 
innemen van een voorbeeldfunctie. Ze kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren door 
zorgverleners te stimuleren om hun eigen praktijken kritisch te bekijken.ii 
 
 
 

  



5 
 

Enkele gegevens over vrijwilligerswerk 
 

Met hoeveel zijn ze?  
In 2014 voegde de FOD Economie aan haar jaarlijkse enquête over de arbeidskrachten (EAK) een 
reeks vragen toe over vrijwillige inzet. Enkele resultaten:   

 Aantal vrijwilligers in organisaties % van de bevolking 

Vlaanderen 753.243 13,9 % 
Brussel 67.564 7,2 % 

 

 Totale vrijwillige inzet % van de bevolking 

Vlaanderen 1.083.058, waarvan 329.815 
mensen zich inzetten buiten een 
georganiseerd verband 

20,1 % 

Brussel 139.775 14,8 % 
 
Het cijfer over totale vrijwillige inzet is wellicht een onderschatting. Vrijwillige inzet buiten een 
georganiseerd verband omvat bijvoorbeeld ook mantelzorg. Volgens het Vlaams mantelzorgplan zijn 
er in Vlaanderen meer dan 1 miljoen mantelzorgers.  

 

Evolutie van het percentage mensen dat vrijwilligerswerk verricht 
• De survey ‘sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ peilt jaarlijks naar waarden, 

opvattingen en overtuigingen bij Nederlandstalige Belgen in Brussel en Vlaanderen. Volgens 
deze survey schommelt het percentage vrijwilligers van 1996 tot 2017 tussen 15 en 23 %. Er 
is geen duidelijke opwaartse of neerwaartse tendens.  

 

 

Volume van het vrijwilligerswerk 
• Een vrijwilliger presteerde in 2014 volgens de EAK jaarlijks gemiddeld 189,3 uur. 
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• In België verrichtten vrijwilligers in 2014 in totaal 221,2 miljoen uur werk. Dat is 4,1 % van 
het volume aan betaalde arbeid en is groter dan de tewerkstelling in de landbouw en de 
financiële sector. 

 

Sectoren waarin vrijwilligers actief zijnvi 
• De EAK peilde ook naar de verdeling van de vrijwilligersactiviteiten volgens sector. Het 

grootste aandeel van de vrijwilligersactiviteiten vindt plaats in de sectoren van culturele en 
socio-culturele verenigingen, het jeugdwerk en de maatschappelijke dienstverlening. 
Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg maakt een veel kleiner deel van de 
vrijwilligersactiviteiten uit (zie grafiek). 
 

 

(bron: Hustinx, L., Marée, M., De Keyser, L., Verhaeghe, L., & Xhauflair, V. (2015). Het vrijwilligerswerk in België: Kerncijfers. 
Koning Boudewijnstichting.) 

 

Profiel van de vrijwilligers in België 
• Bij de vrijwilligers is er een sterke oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden. Personen 

met een job en studenten verrichten significant meer vrijwilligerswerk dan huisvrouwen/-
mannen, arbeidsongeschikten en werklozen.  
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Meerwaarde van vrijwilligerswerk  
 

Vrijwilligerswerk levert op verschillende manieren een bijdrage aan de samenleving en voor de 
vrijwilligers zelf. 

• Vrijwilligers detecteren nieuwe noden waarvoor nog geen professionele ondersteuning of 
publieke dienstverlening bestaat. In de zorg bijvoorbeeld staan vrijwilligers dicht bij de 
patiënt. Ze hebben tijd. Daardoor merken ze soms noden en wensen op die professionele 
zorgverstrekkers ontgaan. Kom op tegen Kanker kan met deze signalen aan de slag gaan en 
bij overheid en zorgverstrekkers pleiten voor een zorg die nog meer rekening houdt met de 
noden van patiënten (signaalfunctie). 
 

• Vrijwilligers vervullen hun werk onbezoldigd en onverplicht. Dat voegt warmte en menselijke 
betrokkenheid toe aan de professionele zorg. In de palliatieve zorg nemen vrijwilligers een 
unieke positie in tussen de stervende persoon, zijn naasten en zorgverstrekkers. Zo dragen ze 
bij aan de communicatie tussen zorgverstrekker, naasten en patiëntiii (aanvullende functie). 
 

• Vrijwilligerswerk heeft ook een meerwaarde voor de vrijwilligers zelf. Vrijwilligers bieden 
onbaatzuchtig steun aan mensen. Dat geeft betekenis aan het leven. Geven maakt 
gelukkiger dan nemen. Vrijwilligers leren bepaalde vaardigheden en kunnen hun talenten 
inzetten. Dat kan hen helpen op de arbeidsmarkt. ‘Vrijwillig werken is in mijn ogen een 
volwaardige vorm van competentieversterking. Vrijwilligerswerk vormt in die zin evenzeer 
een meerwaarde voor de (levens)loopbaan als betaalde arbeid, stages, studentenjobs, 
mantelzorg, huishoudelijk werk, etc.’ stelt Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van VDABiv . 
Vrijwilligers hebben dan ook meer kans om een positieve reactie op een sollicitatie te 
krijgen.v Na een ernstige ziekte als kanker is het niet altijd mogelijk terug te keren naar het 
werk. Vrijwilligerswerk kan dan helpen om weer een plek te vinden in de samenleving. 
 

• Vrijwilligerswerk versterkt het sociaal weefsel: mensen ontmoeten elkaar in verenigingen, 
zorgvrijwilligers ontmoeten mensen thuis of in het ziekenhuis. Zo ontstaat er meer 
betrokkenheid en verbondenheid tussen mensen.  
 

• Vrijwilligers verlenen ook nuttige diensten aan de samenleving, diensten die een zekere 
economische waarde hebben, op diverse domeinenvi.  
 

 

Meerwaarde volgens de huidige Vlaamse regering 
 

Volgens een visienota van de Vlaamse regering is de bijdrage en het engagement van de vele 
vrijwilligers aan een warme en solidaire samenleving van onschatbare waarde. Vrijwilligers leveren 
een maatschappelijk nuttige bijdrage, ze doen ervaring op, leren iets bij, beleven plezier en 
ontmoeten anderen. De overheid kan een vrijwilligersvriendelijk klimaat creëren door:  
vrijwilligerswerk zuiver te houden, vrijwilligers te beschermen, in te zetten op ondersteuning en 
informatie, het verenigingsleven te ondersteunen, iedereen de kans te geven vrijwilligerswerk te 
doen, vrijwilligerswerk te promoten en zichtbaar te makenxviii. Elk van deze punten wordt verder 
toegelicht hieronder. 

  



8 
 

Vrijwilligers bij  Kom op tegen Kanker 
 

• Kom op tegen Kanker kan niet zonder vrijwilligers. De zorgvrijwilligers helpen ons om de zorg 
aan de patiënten en hun omgeving te verbeteren. De actievoerders helpen ons om fondsen 
te werven. Daarnaast zetten ook de leden van de raad van bestuur en van diverse 
commissies (biomedische en psychosociale commissie, commissie zorgorganisaties ) en 
adviesraden (bijv. adviesraad van het patiëntentijdschrift Leven) zich vrijwillig in en verlenen 
BV’s steun aan diverse fondsenwervingsactiviteiten. 
 

• Professionals en vrijwilligers werken in Kom op tegen Kanker nauw samen. Zo krijgen 
vrijwilligers vorming en begeleiding aangereikt van de professionals.  
 

• We streven naar diversiteit bij onze vrijwilligersvii. 
 

• Uit de Why5-bevraging blijkt dat vrijwilligers zich belangeloos willen inzetten in de strijd 
tegen kanker, maar dat ze er ook persoonlijk iets uithalen: het geeft verdieping aan het 
leven, ze leren luisteren naar andere mensen.  
 

Zorgvrijwilligersviii 
 

• Onze 453 zorgvrijwilligers zijn betrokken bij de zorg voor mensen met kanker of hun naasten 
op verschillende manieren: 

• Ze bieden ondersteunende gesprekken aan patiënten in de ziekenhuizen.  
• Er loopt een proefproject met vrijwilligers in de thuiszorg.  
• Er is een vrijwilligerswerking voor patiënten met een migratieachtergrond.  
• Vrijwilligers zetten zich in voor onze jongeren- en kinderwerking, op 

ontmoetingsdagen, vakantieweken en dagen voor broers en zussen van een kind met 
kanker. Sommige vrijwilligers zijn ‘buddy’ van een jongere met kanker.  

• Vrijwilligers beantwoorden oproepen van patiënten en hun naasten aan de 
Kankerlijn. 

• Ze ondersteunen workshops verzorging voor patiënten.  
• Sommigen doen logistieke taken, zoals het verspreiden van informatiebrochures en 

het patiëntentijdschrift Leven.  
• Ten slotte zijn er ook ervaringsdeskundigen die voorstellen voor zorgprojecten en 

onderzoeksprojecten mee beoordelen (onder andere op hun patiëntgerichtheid). 
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• Er is een uitgewerkt vrijwilligersbeleid voor de zorgvrijwilliger. Ze worden ingezet rekening 
houdend met hun competentie(ontwikkeling). Ze krijgen (na)vormingen in de 
vrijwilligersschool en worden gecoacht door een medewerker van Kom op tegen Kanker. Ze 
krijgen supervisie- en intervisiegesprekken. Via die gesprekken wordt onder andere 
afgetoetst hoe zij het evenwicht tussen draagkracht en draaglast ervaren.  
 

• We organiseren activiteiten om onze waardering uit te drukken en hen te bedanken. 
  

• Uit de WHY5-bevraging blijkt dat die ondersteuning vrijwilligers een “boost” geeft om mee te 
werken en de kwaliteit hoog te houden: de vorming is nodig om aan je inzet een 
meerwaarde te kunnen geven, om te leren wat je kan doen en wat je best niet doet. De 
coaching helpt hen om zich goed te blijven voelen in hun engagement.  

 

Actievoerders 
 

• Onze fondsenwervingsacties, zoals de 1000 km, de 100km-run en het Plantjesweekend  
worden ondersteund door duizenden vrijwilligers, de actievoerders.  



10 
 

 

 

 

 
• Ook deze actievoerders worden gecoacht en ondersteund door professionals van Kom op 

tegen Kanker. Enkel dankzij een professionele organisatie kunnen vrijwilligers hun potentieel 
realiseren. De professionele omkadering is een teken van respect voor dit vrijwilligerswerk. 
 

• In vergelijking met de zorgvrijwilliger, voor wie het direct contact met de patiënt belangrijk is,  
focust de actievoerder meer op het verzamelen van middelen om de werking van Kom op 
tegen Kanker mogelijk te maken. Actievoerders halen energie uit samenwerken, worden 
euforisch bij geslaagde acties. Ze voelen dat ze meebouwen aan een betere wereld. Acties als 
het Plantjesweekend zijn de blikvangers en de zuurstof van Kom op tegen Kanker. De 
actievoerders gaan er soms zo intens in op dat ze ‘zichzelf tegenkomen’ (WHY5). 
 

• De voorbije 30 jaar verzamelden we samen met de actievoerders zo’n 340 miljoen euro voor 
de strijd tegen kanker. In 2018 bedroegen de inkomsten van Kom op tegen Kanker 38 miljoen 
euro (giften, acties, legaten ...). 

 

Ervaringsdeskundigen 
 

• Kom op tegen Kanker gelooft in ervaringsdeskundigheid. Heel wat vrijwilligers die bij Kom op 
tegen Kanker actief zijn, zijn zelf patiënt (geweest). In de algemene vergadering, raad van 
bestuur en de diverse commissies en adviesraden zetelen ervaringsdeskundigen. Ook binnen 
de jongerenwerking zijn ervaringsdeskundigen actief. Ervaringsdeskundige patiënten 
beoordelen mee de biomedische en psychosociale projectvoorstellen.  
 

• Uit de WHY5-bevraging bleek ook dat eigen ervaringen tijdens de kankerbehandeling 
mensen kunnen motiveren om zich vrijwillig in te zetten. Mensen ervaarden dat ze tijdens 
hun eigen ziekte te veel gereduceerd werden tot hun ziekte en te weinig behandeld werden 
als mens. Ze willen daar verandering in brengen en hun ervaring aanwenden om anderen 
steun en hoop te bieden, en hen te helpen om tijdens de behandeling hun zelfwaarde te 
behouden. 
 

Andere vrijwilligersinitiatieven die Kom op tegen Kanker ondersteunt 
 

• Kom op tegen Kanker ondersteunt heel wat zorginitiatieven waarin vrijwilligers actief zijn: 
zorghuizen, open huizen, inloophuizen en de palliatieve zorg ... In de WHY5-bevraging 
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kwamen enkele vrijwilligers aan bod die hier actief zijn. Zij hebben nood aan hulp bij het 
opzetten van een goed sponsorbeleid en nood aan ondersteuning bij het management van 
hun organisatie. Ze zien dan ook de meerwaarde van de coaching die Kom op tegen Kanker 
aanbiedt: het helpt om focus te houden en de doelstelling goed af te bakenen. 
 

• Lotgenotengroepen verdienen een speciale vermelding. Ze bestaan door en voor patiënten. 
Vlaanderen telt meer dan 55 lotgenotengroepen die een aanbod opzetten voor oncologische 
patiënten en hun naasten. Binnen die lotgenotengroepen zijn er zo’n 600 vrijwilligers met 
ervaringsdeskundigheid actief. Lotgenotengroepen zorgen voor een betere kwaliteit van 
leven en bieden ondersteuning bij de re-integratie in de maatschappij. Ze dragen bij tot een 
positievere beeldvorming over sommige aandoeningen en een betere relatie tussen patiënt 
en zorgverlener. Ze geven hun leden informatie en advies op maat. Kom op tegen Kanker 
ondersteunt deze groepen door hun activiteiten bekend te maken, vormingen aan te bieden, 
de lotgenotengroepen actief te betrekken bij Kom op tegen Kanker (bijvoorbeeld door hen 
geregeld bij elkaar te brengen en te bevragen) en door hen financieel te ondersteunenix. 
Lotgenotengroepen en Kom op tegen Kanker doen ook samen aan beleidswerk. Zo pleitten 
we bijvoorbeeld samen met Stoma Vlaanderen voor stomavriendelijke toiletten.  
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Het overheidsbeleid in de voorbije legislatuur 
 

In de voorbije legislatuur heeft de Vlaamse regering een vrijwilligersbeleid gevoerd. Dit waren de 
krachtlijnen van het beleid van de Vlaamse regering: 

o Een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. In veel verschillende Vlaamse beleidsdomeinen is er 
vrijwilligerswerk (cultuur, jeugd & sport, welzijn, mobiliteit, armoede, integratie, onderwijs, 
onroerend erfgoed, dierenwelzijn). Die domeinen kunnen hun vrijwilligersbeleid dan ook best op 
elkaar afstemmen.  
 

o Daarom is een horizontaal overleg vrijwilligersbeleid opgestart, met ambtenaren uit de 
verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, de Verenigde Verenigingen en eventueel enkele bijkomende 
experts. 
 

o Er was een coördinerend minister voor het vrijwilligerswerkx. 
 

o Er is een beleid gevoerd om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk te komen, waardoor vrijwilligerswerk beter gedijt en vrijwilligers zich beter 
ondersteund en gewaardeerd weten. Enkele doelstellingen van dit beleid waren:  
 Betere ondersteuning en vorming van de vrijwilliger. 
 ‘Regulitis’ terugschroeven, bijv. op vlak van organisatie van kampen door 

jeugdorganisaties. 
 

o Er werd een Vlaams expertisecentrum vrijwilligerswerk uitgebouwd. Deze taak wordt 
opgenomen door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Taken van dit centrum zijn: de 
promotie en sensibilisering over vrijwilligerswerk, een steunpunt voor individuele vrijwilligers 
zijn, organisaties en lokale besturen ondersteunen m.b.t. juridische kennis, competentiedenken 
en vrijwilligersmanagement. Vorming geven over vrijwilligerswerk, initiatieven nemen om 
doelgroepen die minder participeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerkxviii, organisatie van 
een vacaturedatabank voor vrijwilligers en een collectieve verzekeringspolis voor het 
vrijwilligerswerk.  
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Tien uitdagingen en verbeterpunten voor de toekomst van vrijwilligerswerkxi 
 

Solidariteit lijkt in onze samenleving soms onder druk te staan. Op sociale media zijn mensen vaak 
erg boos op elkaar. Thema’s als migratie en klimaatopwarming zorgen voor polarisering. Mensen zijn 
erg druk bezig met zorgen voor zichzelf en geld verdienen, maar lijken de anderen soms te vergeten.  

Tegelijk zijn er ook signalen die de andere richting uitgaan. De toenemende en succesvolle solidariteit 
waar de vrijwilligers, actievoerders en donateurs van Kom op tegen Kanker blijk van geven, is één 
voorbeeld. Actievoerders helpen mee aan acties zoals de 1000 km, de 100km-run en het 
Plantjesweekend, zodat er fondsen zijn om de strijd tegen kanker te voeren. Vrijwilligers in de zorg 
zorgen voor extra menselijke warmte.  

Politici, overheden en ngo’s hebben een grote verantwoordelijkheid om de solidariteit te versterken 
en polarisering tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de meerwaarde van vrijwilligerswerk te 
erkennen en te bevorderen. Kom op tegen Kanker roept daarom op om een beleid te voeren dat 
leidt tot een solidaire samenleving met veel geëngageerde vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten de 
waardering krijgen die ze verdienen. Alle lagen van de bevolking moeten een vlotte toegang hebben 
tot vrijwilligerswerk. In de zorgsector is vrijwilligerswerk een aanvulling op het werk van 
zorgprofessionals. Het kan zeker niet in de plaats treden van professionele zorg of  professionele zorg 
vervangen. De ‘warme’ solidariteit van de vrijwilliger is even noodzakelijk als de structurele, door de 
overheid georganiseerde solidariteit, maar de overheid mag de georganiseerde solidariteit niet 
afbouwen en haar verantwoordelijkheden afwentelen op de vrijwilliger of andere informele 
zorgverstrekkers.  

Meer concreet ziet Kom op tegen Kanker tien uitdagingen en actiepunten voor het vrijwilligersbeleid 
van de overheid en organisaties die met vrijwilligers werken. 

 

1. Behoud een minister voor Vrijwilligerswerk, die het vrijwilligersbeleid versterkt  
 

Aanbeveling: 
Zet het gecoördineerd beleid verder met een minister bevoegd voor vrijwilligersbeleid. Behoud het 
horizontale overleg tussen de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse 
administratie, om dit vrijwilligersbeleid op te volgen. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en  de 
Verenigde Verenigingen moeten hier een inbreng hebben. Dit gecoördineerd beleid heeft in de 
voorbije legislatuur geleid tot vooruitgang (bijv. de uitwerking van een visie over vrijwilligerswerk, 
het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Steunpunt 
Vlaamse Vrijwilligerswerk, een gratis vrijwilligersverzekering). Het werk is echter nog niet af. Zo 
zouden het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en zijn financiële ondersteuning nog decretaal 
verankerd moeten worden. 

 

2. Organiseer vrijwilligerswerk van uiteenlopende duur, regelmaat en intensiteit  
 

Sommige vrijwilligers zetten zich langdurig en regelmatig in binnen eenzelfde organisatie. Een 
groeiende groep vrijwilligers heeft een voorkeur voor een episodisch engagement van korte termijnxii 
xiii. Organisaties moeten dus meer op maat werken en leren hoe ze ruimte kunnen bieden aan 
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verschillende vormen van vrijwilligerswerk en verschillende wensen op vlak van frequentie, types 
taken en intensiteit van vrijwilligerswerk.  

Sommige organisaties spelen hier al op in, en bieden op hun website verschillende mogelijke vormen 
van vrijwillig engagement aan, die ook een verschillende tijdsinvestering vragen. Een voorbeeld is de 
website van Amnesty International (met engagementen van 1 min, 15 min, of meer … en 
verschillende types activiteiten: spoedactivist, briefschrijver, lid van een lokale Amnesty-groep …). 

Ook Kom op tegen Kanker komt al gedeeltelijk tegemoet aan verschillende wensen van vrijwilligersxiv. 
De organisatie biedt verschillende vormen van vrijwilligerswerk aan, die een verschillende mate van 
tijdsinvestering vragen (bijv: zorgvrijwilligers in ziekenhuizen bieden ondersteunende gesprekken aan 
patiënten, actievoerders organiseren of steunen  een actie om geld in te zamelen …). Er kan nog 
vooruitgang geboekt worden: er zijn veel mensen die zich aanbieden bij Kom op tegen Kanker om 
vrijwilligerswerk te doen, maar die uiteindelijk geen vrijwilligerswerk opnemen. Ook Kom op tegen 
Kanker kan dus nog nadenken over manieren om de drempels voor kandidaat-vrijwilligers te 
verlagen. Er zullen natuurlijk altijd bepaalde voorwaarden (bijv. een verplichte opleiding) blijven 
gelden om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te garanderen. 

Organisaties zouden ook kunnen samenwerken om vrijwilligers naar elkaar door te verwijzen: als een 
kandidaat-vrijwilliger niet past in het profiel van organisatie A, kan hij of zij misschien wel terecht bij 
organisatie B. Een andere optie is de oprichting van een pool van vrijwilligers: organisaties kunnen 
samenwerken om een groep van vrijwilligers te rekruteren die geen structureel engagement willen 
aangaan, maar die opgeroepen kunnen worden voor kortdurende engagementen.  

Aanbeveling aan organisaties die met vrijwilligers werken: 
Ontwikkel een vrijwilligersbeleid dat ruimte biedt aan verschillende types van vrijwilligers. 
Experimenteer met nieuwe rekruteringsmethodes, zoals de doorverwijzing van kandidaat-
vrijwilligers tussen organisaties en de oprichting van vrijwilligerspools. 

 

3. Voer een campagne voor vrijwilligerswerk 
 

Aanbeveling aan de Vlaamse overheid:  
Om het vrijwilligerswerk in de kijker te zetten, zou er minstens één maal in de volgende legislatuur 
een overheidscampagne moeten komen, ook gericht naar doelgroepen die hun weg naar het 
vrijwilligerswerk moeilijker vinden. Die campagne zou kunnen gaan over de vacaturedatabank op 
www.vrijwilligerswerk.be: kandidaat-vrijwilligers worden aangemoedigd om in die databank op zoek 
te gaan naar vacatures en organisaties worden aangemoedigd om er hun vacatures voor vrijwilligers 
te posten. Als er vrijwilligerspools bestaan, zou er ook een campagne kunnen komen om vrijwilligers 
te motiveren om zich in te schrijven bij zo’n pool.  

 
 

4. Vrijwilligers zijn er om de zorg te verbeteren, niet om professionele zorgverstrekkers te 
vervangen 
 

Het beleid hecht meer en meer belang aan informele zorg (vrijwilligerswerk, mantelzorg). Dit houdt 
verband met de vermaatschappelijking van de zorg: een beleidsoptie die ernaar streeft om mensen 
met beperkingen, chronisch zieken en kwetsbare ouderen een zinvolle plek in de samenleving te 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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laten innemen en hen, waar nodig, te ondersteuneni. Vrijwilligerswerk en andere informele zorg 
hebben inderdaad een onvervangbare plaats in de zorg. Ervaringsdeskundige vrijwilligers 
bijvoorbeeld, hebben heel wat expertise in huis om de zorg te verbeteren. Maar 
vermaatschappelijking houdt ook risico’s in. Het mag geen alibi worden voor de overheid om 
zorgtaken door te schuiven van professionele naar informele zorg en zo geld te besparen. Het 
aanbod aan informele zorg staat bovendien onder druk, door het opschuiven van de 
pensioenleeftijd, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en een stijgende vraag naar mantelzorgxiii. Het 
overheidsbudget moet daarom mee evolueren met de stijgende zorgvraag (onder andere omwille 
van de vergrijzing). Zo wordt de meerwaarde die vrijwilligers en mantelzorgers leveren beschermd. 

Aanbeveling voor de overheid:  
De warme solidariteit van het vrijwilligerswerk is een aanvulling op maar geen vervanging voor 
structurele solidariteit (sociale zekerheid, door de overheid gefinancierde zorg). 
Vermaatschappelijking van de zorg mag geen alibi zijn om te besparen op professionele zorg, maar 
moet de aanleiding zijn voor een beleid dat vrijwilligerswerk en andere types informele zorg optimaal 
ondersteunt. Het overheidsbudget moet dan ook mee evolueren met de stijgende zorgvraag.  

Aanbeveling voor zorgorganisaties en de overheid:  
Zet n de expertise van ervaringsdeskundige vrijwilligers (patiënten) in om de zorg te verbeteren. 
Zorgorganisaties moeten gesensibiliseerd worden over de meerwaarde van (ervaringsdeskundige) 
vrijwilligers. 

 

5. Organiseer opleidingen voor vrijwilligers én voor professionals om met vrijwilligers samen 
te werken 
 

Vrijwilligers hebben in de zorg een duidelijke meerwaarde. Om die meerwaarde ten volle te 
realiseren, hebben vrijwilligers nood aan vorming om hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast moeten professionele zorgverleners leren werken met de verschillende vormen van 
informele zorg.   

Aanbeveling aan de Vlaamse overheid:  
Voer een beleid dat de vormingsnoden van professionele zorgverleners en vrijwilligers ondersteunt. 
Er moeten bijvoorbeeld opleidingen voorzien worden om van mensen met ervaringskennis 
ervaringsdeskundigen te maken. Professionals in organisaties die met vrijwilligers werken, hebben 
nood aan vorming om een degelijk vrijwilligersbeleid op te zetten en om te leren samenwerken met 
vrijwilligers en andere verstrekkers van informele zorg.  

 
 

6. Werk de sociale ongelijkheid in vrijwilligerswerk weg 
 

Sommige maatschappelijke groepen participeren minder aan vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligersorganisaties moeten daarom actie ondernemen, zodat ze ook aantrekkelijk worden voor 
mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus, mensen met migratie-achtergrond en uiteenlopende 
leeftijden. In de zorgsector helpt een diverse vrijwilligersgroep bovendien om meer diverse 
zorgvragers te bereiken.  
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Kom op tegen Kanker zet hierop in, bijvoorbeeld door haar vrijwilligerswerking voor mensen met een 
migratieachtergrondxv. Een nieuw initiatief zijn de Life Iftars. Kom op tegen Kanker zal zijn werking 
voorstellen op enkele iftars (de maaltijd die moslims gedurende de ramadan nuttigen na 
zonsondergang) en daar oproepen tot solidariteit met mensen met kanker.  

Aanbeveling aan organisaties die met vrijwilligers werken en aan de Vlaamse overheid:  
Zet in op deelname van alle maatschappelijke groepen aan vrijwilligerswerk. Inventariseer en deel 
goede praktijken om groepen die nu minder deelnemen, te bereiken. Zet in op begeleiding van 
mensen die een grotere afstand hebben tot het vrijwilligerswerk. 

 

 
7. Waardeer de vrijwilliger, met woorden en daden 

 
Door hun onbaatzuchtige inzet voegen vrijwilligers menselijke warmte toe aan de zorg. Vrijwilligers 
werken ook aan hun persoonlijke ontwikkeling, en vergroten zo hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Vrijwilligers moeten dan ook de waardering krijgen die ze verdienen. Organisaties en de overheid 
kunnen hier op verschillende manieren werk van maken.   

Aanbeveling voor de overheid en de arbeidscoaches:  
Voor sommige ervaringsdeskundigen is werkhervatting niet realistisch. Arbeidscoaches moeten 
vrijwilligerswerk naar waarde schatten en als realistisch en waardevol alternatief voor 
werkhervatting beschouwen, met behoud van uitkeringii. 

Aanbeveling voor de overheid en organisaties die met vrijwilligers werken:  
Vrijwilligers werken aan hun eigen ontwikkeling en versterken hun competenties. Deze competenties 
moeten kunnen renderen in de loopbaanontwikkeling van mensen. Vrijwilligersorganisaties kunnen 
vrijwilligers hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door hen te helpen om de verworven competenties op 
te lijsten en een vrijwilligerspaspoort uit te reikenxvi. De VDAB moet een eenvoudig systeem 
ontwikkelen om deze competenties te registreren, te erkennen en zichtbaar te maken. 

 
8. Hou vrijwilligerswerk zuiver, bescherm de vrijwilliger 

 

Vrijwilligerswerk is niet verplicht en onvergoed. Hieruit haalt vrijwilligerswerk zijn meerwaarde. 
Sommige maatschappelijke ontwikkelingen vormen een bedreiging voor die meerwaarde. 

Vrijwilligerswerk wordt soms een tegenprestatie om een uitkering te krijgen xvii xiii xviii, bijvoorbeeld 
binnen het ‘GPMI’ (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie). Om hun leefloon te 
kunnen behouden, moeten mensen in het GPMI een traject volgen, om hen zelfredzamer te maken. 
Dat kan betekenen dat ze ‘vrijwilligerswerk’ moeten doen xix. 

Een bedrijf met winstoogmerk kan een vzw oprichten om met vrijwilligers te werken. Dat kan, zolang 
de vzw niet-commerciële doeleinden nastreeft. Dit kan tot dubbelzinnige situaties te leidenxx. Het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ontvangt geregeld meldingen van vrijwilligers die als gratis 
werkkracht ingezet zijn door een commerciële organisatiexxi. 

De huidige federale regering voerde een regeling in waarmee je tot 500 euro per maand onbelast kan 
bijverdienen. Het bedrag geldt voor drie soorten klussen: verenigingswerk, diensten van burger aan 
burger en activiteiten in de deeleconomie. Verenigingswerk kan bijvoorbeeld in sportverenigingen, 
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maar ook activiteiten zoals mensen gezelschap houden in woonzorgcentra en voorzieningen voor 
personen met een handicap komen in aanmerking. Uit de WHY5-bevraging blijkt dat vrijwilligers bij 
Kom op tegen Kanker hier met lede ogen naar kijken. Ze willen dat hun onkosten vergoed worden, 
maar ook niet meer dan dat. Het verenigingswerk kan de ziel uit het vrijwilligerswerk halen, en het 
moeilijker maken voor organisaties om vrijwilligers te vinden die zich belangeloos inzettenxxii. 

 

Aanbevelingen voor de overheid:  

Vermijd verplicht vrijwilligerswerk, bijv. vrijwilligerswerk als voorwaarde voor een uitkering.  

Een vrijwilliger die zich tekortgedaan voelt, bijvoorbeeld omdat hij ingeschakeld is voor een 
commercieel doel, moet ergens terecht kunnen met zijn klacht, bijv. bij een ombudsman voor het 
vrijwilligerswerkxviii.  

Let op dat verenigingswerk geen concurrentie wordt voor het vrijwilligerswerk.  

 

9. Investeer in onderzoek om vrijwilligerswerk te optimaliseren 
 

Er is een tekort aan belangrijke wetenschappelijke kennis over de zorgvrijwilliger om het beleid op te 
stoelen (bijv. over hun profiel, aantal, motieven, aanleiding om zorg op te nemen, taken die ze 
opnemen, over verschillende vormen van vrijwilligerswerk in de zorg, professionele omkadering …i). 
Specifiekere, interessante onderzoeksvragen zijn: Wat zijn goede praktijken van zorgorganisaties om 
met vrijwilligers te werken? Hoe kan de inzet van vrijwilligers patiëntenzorg optimaliseren? Hoe kan 
het zorgbeleid van de overheid de meerwaarde van vrijwilligerswerk en informele zorg optimaal 
ondersteunen? Wat is de impact van belangrijke beslissingen op de vrijwilliger? 

Aanbeveling voor de overheid:  
Investeer in onderzoek over vrijwilligerswerk en informele zorg, bijv. in geregeld herhaald survey-
onderzoek over informele zorg in Vlaanderen en in diepgaand onderzoek over specifieke thema’s, 
bijvoorbeeld over de dynamieken tussen zorgorganisaties en vrijwilligers en over de impact van het 
overheidsbeleid op vrijwilligerswerk en informele zorg. 

 
10. Werk beperkingen op vlak van wetgeving, statuut en administratie weg 

 
Vrijwilligers worden soms geconfronteerd met regelgeving en administratieve plichtplegingen die het 
moeilijker maken om aan vrijwilligerswerk te doen.  

Een voorbeeld: er is een meldingsplicht bij de RVA voor wie een uitkering ontvangt en aan 
vrijwilligerswerk wil doen. Dit betekent in de praktijk dat de RVA goedkeuring voor het 
vrijwilligerswerk dient te geven. De RVA kan bepalen wat ze als vrijwilligerswerk ziet. Er zijn regionale 
interpretatieverschillen. Deze meldingsplicht komt in de praktijk neer op een vraag tot toestemming 
en vormt een drempel om vrijwilligerswerk te doenii. Volgens de hoge raad voor vrijwilligers is de 
combinatie van werken en vrijwilligerswerk geen probleem, dus mag de combinatie van 
vrijwilligerswerk en de zoektocht naar werk ook geen probleem zijnii. 
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Aanbeveling aan de overheid:  
Om iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te doen, moeten administratieve en 
regelgevende hinderpalen weggewerkt worden. Het gaat bijvoorbeeld over de schrapping van de 
meldingsplicht bij de RVA in geval van werkloosheid en het 'stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag' (SWT).  
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