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Van 2010 tot 2012 zien we een gestade groei van het aantal uren die door vrijwilligers op Zonne-
hoeve gepresteerd worden. Deze snelle evolutie en de steeds sterker wordende participatie van 
de vrijwilligers zelf gaven de aanzet tot het oprichten van een vzw met de bedoeling erkend te 
worden als autonome vrijwilligerswerking.  

31 mei 2013: een heel belangrijke datum in de geschiedenis van de vrijwilligerswerking. We 
hielden onze nieuwe vzw boven de doopvont. Vanaf nu zijn we actief als vzw ZoVRIJ. 

Zowel de Algemene vergadering als de Raad van Bestuur bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligers. 
Om de band en samenwerking met Zonnehoeve sterk te houden zetelen ook enkele medewerkers 
van de voorziening in deze twee organen.  De eerste vier maanden van het jaar werd dus nogal 
wat energie gestoken in de voorbereiding van deze oprichting (opstellen van de statuten, plan-
nen en organiseren oprichtingsvergadering, wedstrijd uitschrijven voor het zoeken naar een 
sprekende naam...), maar dit nam niet weg dat de praktische werking op volle toeren verder 
draaide. 

Om aan alle vereisten van autonome vzw te voldoen, was er na de oprichting nog veel werk aan 
de winkel.  Het huishoudelijk reglement opstellen, een planning maken, taken verdelen, ... wa-
ren de eerste opdrachten voor de Raad van Bestuur. 

Het zoeken naar de meest efficiënte werkvormen om de samenwerking tussen vzw ZoVRIJ en 
Zonnehoeve|Living+ goed te laten verlopen, was een hele uitdaging. Dit vormt momenteel geen 
enkel probleem, o.a. door de vlotte samenwerking en goede verstandhouding tussen de verant-
woordelijken voor de vrijwilligerswerking (enerzijds vanuit Zonnehoeve|Living+ en anderzijds 
vanuit vzw ZoVRIJ). Bij de verantwoordelijken en het personeel van ZL+ ontmoeten we als vzw 
ZoVRIJ ook heel veel begrip en waardering voor ons werk en is 'samen vrijwilligen' geen loos be-
grip. Er heerst altijd een positieve, vriendschappelijke sfeer. Ondanks het feit dat sommige me-
dewerkers van ZL+ in de beginfase van de vrijwilligerswerking eerder wat terughoudendheid ver-
toonden, stellen we nu reeds vast dat de meesten zich bewust zijn van de meerwaarde die onze 
werking voor de bewoners biedt. 

Aan het op punt stellen van een duidelijk, efficiënt en toegankelijk registratie- en opvolgingssys-
teem wordt heel veel aandacht besteed. Zo creëren we een belangrijk werkmiddel om onze 
doelstellingen vlot te bereiken en onze werking verder uit te bouwen. Er wordt ook gewerkt aan 
de verfijning van de vrijwilligersdatabank, wat moet leiden tot het gerichter zoeken van vrijwil-
ligers voor bepaalde activiteiten of ondersteuning. 

Aangezien we ervan overtuigd zijn dat het inschakelen van de sociale media een must is bij de 
communicatie met onze vrijwilligers en zeker bij onze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers, lan-
ceerden we in 't najaar onze website en Facebookpagina. Nu is onze verdere opdracht deze con-
tinu op up-to-date te houden. 
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De vrijwilligerswerking op Zonnehoeve kende ook dit jaar een heel sterke groei! 

Het aantal prestaties steeg opnieuw met een kleine duizend uren. Dezelfde tendens zien we bij 
het aantal actieve vrijwilligers die zich in 2013 hebben ingezet en het aantal nieuwe vrijwilligers 
die het vrijwilligersteam dit jaar kwamen versterken. 
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 SAMENVATTING van de GEPRESTEERDE VRIJWILLIGERSUREN in 2013 

1 Activiteiten en ondersteuning met en door vrijwilligers 3.301,00 
  

a Activiteiten voor alle bewoners al dan niet georganiseerd in samenwerking met ZL+ of ... 
 

1.004,25 
 - Activiteiten waarbij vzwZoVRIJ organiseert (evt. samen met medewerkers van ZL+) 

  
560,00 

- Ondersteuning activiteiten georganiseerd door ZL+ of andere organisatie   444,25 

b Ondersteuning dagelijkse werking voor de huizen en DAC-ateliers  2.296,75  

- Wonen   990,75 

- Werken - DAC   1.302,00 

- Aanvragen - oproepen  - opvolging & afhandeling   4,00 

2 Vormingen, onthaal en activiteiten voor de vrijwilligers 101,50 
  

- Onthaal nieuwe vrijwilligers   1,50 

- Vormingen vrijwilligers buitenshuis   0,00 

- Activiteiten en vorming voor de vrijwilligers (Dag vd Vrijwilliger)   100,00 

3 Bekendmaking en recrutering 61,50 
  

- Affiches, flyers, folders, …   10,00 

- Stand op beurzen,  open-deur-momenten, Dag v/d Zorg….   18,00 

- Sociale media: Website, Facebook, Nieuwsbrief…   33,50 

4 Organisatie van de werking van vzw ZoVRIJ 138,00 
  

- Algemene vergadering   84,00 

- Raad van Bestuur   54,00 

- Stuurgroepen en inhoudelijk overleg vrijwilligers  (2013 bij uren Activiteiten waarbij ZV organiseert samen met…)   0,00 

5 Samenwerking met ZL+ 44,00 
  

- Inhoudelijk overleg medewerkers <-> vrijwilligers   30,00 

- Sensibiliseren medewerkers ZL+   14,00 

6 Praktische taken 56,00 
  

a Administratieve taken  23,00  

- Registratie gepresteerde vrijwilligersuren   5,00 

- Databank en vrijwilligersovereenkomsten   14,00 

- Klasseren en archiveren van data   4,00 

b Praktische taken  33,00  
- Klusjes   33,00 

 
ALGEMEEN TOTAAL: 3.702,00 

  





 

 

 

1 Activiteiten en ondersteuning met en door vrijwilligers 

Het grootste deel van de koek (89,17 % ) gaat naar het ondersteunen en organiseren van activitei-
ten voor alle bewoners. Uiteraard beantwoorden we hiermee aan onze belangrijkste doelstelling, 
want hier ligt de basis van de vrijwilligerswerking. Hier werken onze vrijwilligers daadwerkelijk 
met de bewoners zelf. Hier wordt dan ook het leeuwendeel van de uren gepresteerd, nl. 
3.301 uren. 

Dit pakket omvat ook nog verschillende facetten, enerzijds het zelf organiseren van activiteiten 
waar alle bewoners kunnen aan deelnemen en het ondersteunen van activiteiten, ook voor alle be-
woners, maar georganiseerd door ZL+ of een andere organisatie en anderzijds het ondersteunen van 
de dagelijkse werking voor de bewoners in de huizen en DAC-ateliers.  

Alhoewel deze twee facetten van de werking zeer waardevol zijn voor onze bewoners en in beide 
gevallen een meerwaarde betekenen voor hun dagelijks welzijn, zien we hier toch dat onze groot-
ste zorg en aandacht gaat naar ondersteuning van dagelijkse werking waar de bewoners recht-
streeks baat bij hebben. 

De cijfers zijn duidelijk: de meeste vrijwilligersuren werden gepresteerd voor de ondersteuning van 
de dagelijkse werking voor huizen en DAC. 
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1.1 Activiteiten voor alle bewoners, al dan niet zelf georganiseerd en in samenwer-
king met ZL+ of andere organisaties 

1.004,25 uren gingen naar het organiseren en ondersteunen van activiteiten waaraan alle bewo-
ners van ZL+ konden deelnemen. 

Zelf op touw zetten van activiteiten in nauwe samenwerking met de medewerkers van ZL+ was een 
vernieuwing. Het Sinterklaasfeest was daarin de koploper.  Iedereen, zowel vrijwilligers als mede-
werkers werkten mee aan de voorbereiding en de uitwerking. Vanuit vzw ZoVRIJ werd een stuur-
groep opgericht met zowel vrijwilligers als medewerkers. De activiteiten hadden plaats in de ate-
liers op het domein, maar zowel de begeleiders van het Wonen als van het Werken werkten actief 
mee. Na afloop werd dit initiatief unaniem als 'voor herhaling vatbaar' ervaren, die voor iedereen 
heel verrijkend was. 

Sommige activiteiten werden dan weer georganiseerd door andere organisaties.  In mei trokken we 
met een groot aantal bewoners naar Walibi (dankzij de LEO's), in december organiseerde het eve-
nementenbureau van de Arteveldehogeschool samen met Zonnehoeve|Living+, de Music for Life 
actie '8Hours4Life' van Studio Brussel. Vzw ZoVRIJ was genomineerd als 'goede doel'. 't Werd een 
geslaagd opzet, waar we niet alleen een mooi centje voor onze werking aan overhielden en heel 
wat mensen van buiten het domein ons een bezoekje brachten, maar ook voor de bewoners werd 
het een fantastisch feest! 

Nogal wat vrijwilligers werden ingezet bij tal van activiteiten, georganiseerd door de DAC-ateliers 
en het Wonen (Schlagerfestival, Special Mania, Rock for Specials, Zomeractiviteiten met als afslui-
ter BBQ, Zonnehoevefuif en -feest, vernissage en tentoonstelling DACART tijdens de Gentse fees-
ten, petanquetornooi , Halloweenhappening,...).  

 

Tussen die twee vormen van ondersteunen zien we een vrij evenwichtige verdeling van het aantal 
prestaties. We kiezen ervoor om dit evenwicht zeker te behouden. Als vrijwilligers zelf een activi-
teit in handen nemen en ook zelf het scenario kunnen schrijven (uiteraard in overleg met de me-
dewerkers van ZL+) geeft dit hen een gevoel van voldoening en erkenning en ontstaat ook een gro-
tere betrokkenheid met Zonnehoeve|Living+. Toch schuilt er een addertje onder 't gras, want in 
het zelf organiseren kruipen heel wat uren die bij ondersteuning van door anderen georganiseerde 
activiteiten wel rechtstreeks met de individuele bewoners worden gespendeerd. 
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1.2 Ondersteuning dagelijkse werking huizen en ateliers 

Anderzijds noteren we nog meer vrijwilligersuren bij het ondersteunen van de dagelijkse werking 
in de ateliers en in de huizen. Het totaal aantal gepresteerde uren liep hier op tot 2.296,75 uren, 
dus meer dan het dubbele van de gepresteerde uren voor activiteiten. 

We zullen ons volgend jaar zeker moeten bezinnen over de keuzes die we hierrond willen maken. 
Uiteraard zijn beide vormen van ondersteuning belangrijk voor de bewoners, maar toch hebben we 
- met de toekomstperspectieven voor ogen - de neiging de persoonlijke begeleiding voorrang te 
geven, omdat op die manier bepaalde bewoners meer kans krijgen om van het vrijwilligerswerk te 
genieten. Het recruteren van vrijwilligers voor grotere activiteiten verloopt dan weer vlotter dan 
het zoeken naar vrijwilligers die in één-op-één situaties willen werken. In 2014 willen we met dit 
gegeven trachten rekening houden bij het voeren van onze promotiecampagnes. 

 

De ondersteuning die onze vrijwilligers boden in de DAC-ateliers, nam allerhande vormen aan. Het 
ging over de ondersteuning van sportactiviteiten, DACart-winkel, creatieve- en andere ateliers zo-
als 'De Vlinder', spelletjesatelier, voorleesproject, fietsatelier, tweedehandskledijbeurs... 

In de huizen werd geholpen bij middagsituaties, activiteiten met bewoners die niet naar DAC kun-
nen, uitstappen met de huizen, vervoer en begeleiding naar sport- en hobbyclubs of om andere 
redenen, activiteiten bij sluiting van DAC,...Zoals elk jaar zorgden vrijwilligers, samen met mede-
werkers voor onvergetelijke vakanties (vakantie in De Dielis en vliegvakantie Tunesië). 
Op kerst- en oudejaarsavond bezorgden een tiental vrijwilligers de bewoners een heel gezellige en 
feestelijke avond. bij allerhande woon- en leefsituaties van de bewoners 

Het aantal geregistreerde vrijwilligersuren voor aanvragen, oproepen, opvolging en afhandeling is 
zeer laag omdat dit pas vanaf 31 mei 2014, met de oprichting van de nieuwe vzw in handen van een 
vrijwilliger kwam. Voordien was dit de taak van Annie, professioneel medewerker van ZL+. Volgend 
jaar zal dit veel meer impact krijgen. Het gaat hier over de behandeling van allerhande losse op-
roepen die volgen op een aanvraag ingediend door een medewerker van ZL+ en niet over de oproe-
pen ter ondersteuning van activiteiten.  

We hechten heel veel belang aan de opvolging van deze aanvragen en willen hierbij echt kort op de 
bal spelen, zodat geen bewoners in de kou moeten blijven staan. Dit is niet altijd zo evident, som-
mige vragen moeten dikwijls herhaald worden en wachten soms lang tot er een reactie op komt, 
andere vragen krijgen heel vlug respons. Het is een opdracht om verder te zoeken naar andere ka-
nalen en efficiëntere systemen, waarmee we steeds betere resultaten kunnen boeken. 
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2 De overige vrijwilligersprestaties 

 

In 2013 gaan 35 % van de overige 401 gepresteerde uren naar de Organisatie van de werking van de 
vzw, daarnaast spelen de uren voor vormingen, onthaal en activiteiten voor de vrijwilligers zelf 
ook een grotere rol, ze zijn goed voor 25 %. 

2.1 Organisatie van de werking van vzwZoVRIJ 

Sedert 31 mei 2013 worden ook de organisatorische taken volledig door vrijwilligers opgenomen. 
Zowel in de Raad van Bestuur als in de Algemene Vergadering zijn hoofdzakelijk vrijwilligers actief. 
Het zijn trouwens alleen de uren van de vrijwilligers die we hier registreren. Naar de toekomst toe 
zal het aandeel van vrijwilligers nog verhogen aangezien we dan ook meer met eigen stuurgroepen 
zullen werken (we kozen gerichte stuurgroepen ipv een Dagelijks bestuur omdat dan ook heel be-
trokken vrijwilligers die niet in de Raad van bestuur zetelen kunnen deelnemen). Dit cijfer werd dit 
jaar wat opgetrokken door de Oprichting van de nieuwe vzw. We konden op 31 mei rekenen op een 
groot aantal geïnteresseerde vrijwilligers die doelbewust naar de stichtingsvergadering kwamen en 
zich dan ook bijna allemaal engageerden. 

Gedurende de eerste 7 maanden van onze werking als autonome vrijwilligerswerking, zien we onze 
vrijwilligers zeer positief evolueren. Ze voelen zich betrokken en erkend, ze appreciëren de in-
spraak die ze krijgen en durven zo zelf steeds meer initiatieven nemen. Dit werkt alleen maar posi-
tief op hun motivatie en zo ontstaat een steeds hechtere band binnen ons vrijwilligersteam. Samen 
staan we sterk en kunnen we veel aan! 

2.2 Vormingen, onthaal & activiteiten voor onze vrijwilligers 

We konden rekenen op een zeer gemotiveerde ploeg vrijwilligers, die dit jaar door 76 nieuwe men-
sen werd versterkt. In 't begin van  2013 werden ze op de Dag v/d Vrijwilliger extra in de watten 
gelegd. Een proevertje in de winkel en ateliers van DACart, gevolgd door een korte vorming zorg-
den voor een aangename dag. We hechten ook veel belang aan het creëren van mogelijkheden tot 
onderlinge contacten en ervaringsuitwisseling. Want het is van essentieel belang om niet enkel oog 
te hebben voor elke vrijwilliger apart, als individu, maar ook te zorgen dat het samen ook allemaal 
kan matchen! 

We trekken ook altijd voldoende tijd uit voor een goed onthaal van kandidaat-vrijwilligers die zich 
aanmelden. Om er voor te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich al snel thuis voelen willen we dit nog 
beter uitdiepen en werken we aan een degelijk onthaalpakket voor nieuwe vrijwilligers. Het aantal 
genoteerde uren in 2013 is heel laag omdat dit gedurende het grootste deel van het jaar nog door 
de professionele kracht van ZL+ gebeurde. De geregistreerde uren zijn die van de vrijwilliger die 
deze taak overnam. 

Mede op vraag van onze vrijwilligers zelf, plannen we volgend jaar meer momenten voor ervarings-
uitwisseling en ontmoeting, maar willen we ook één of twee vormingssessies organiseren. 
Om te beginnen denken we daarbij aan een vorming rond verschillende problematieken die gebon-

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

Vormingen, 
onthaal en 

activiteiten voor 
de vrijwilligers 

Bekendmaking 
en recrutering 

Organisatie van 
de werking van 

vzw ZoVRIJ 

Samenwerking 
met ZL+ 

Praktische 
taken 

101,50 

61,50 

138,00 

44,00 56,00 

de overige 
prestaties 





den zijn aan mensen met verstandelijke beperking, zoals slikproblemen, specifieke aanpak van 
mensen met autisme, ... 

Voor 2014 schreven zich al enkele vrijwilligers in voor een vorming bij Vorming+ en voor de studie-
dag 'Samen vrijwilligen' tijdens de week van de vrijwilliger georganiseerd door het Vlaams Steun-
punt voor vrijwilligerswerk. 

2.3 Communicatie, bekendmaking en recrutering 

Ook in inline (=offline + online) communicatiemiddelen staken we heel wat energie. 

Om te werken aan onze bekendmaking en om promotie te voeren moesten we onze vzw toch een 
'gezicht' geven. Een logo werd ontworpen en we beschikken reeds over een eigen folder, flyer en 
briefpapier. Deze eigen ontwerpen zijn bedoeld als startmateriaal. Dit schooljaar werkt een bache-
lorstudente Grafische kunsten aan het volledig ontwerpen van onze huisstijl en promotiemateriaal. 
In juni 2013 zullen we het resultaat te zien krijgen. 

Sedert mei 2013 is onze eigen website en facebookpagina operationeel. We plannen voor het voor-
jaar 2014 een nieuwsbrief. 

Een eerste goede promotie konden we voeren tijdens de actie van Music for Life die ten voordele 
van onze vzw ingericht werd. 

Elke oproep voor onze vrijwilligers wordt verstuurd met een leuke mail naar ons actief vrijwilli-
gersbestand, wordt in onze website opgenomen en vermeld op onze facebookpagina. We plaatsen 
onze vacatures ook op 'vrijwilligerswerk.be'  (een  site van de vlaamse overheid). 

Op onze website vinden de bezoekers ook een vrijwilligersvacaturebank, die een overzicht geeft 
van alle mogelijkheden om bij ons te komen vrijwilligen. 

We besteden dus reeds heel wat aandacht aan het voeren van wervende promotie, zodat we met 
een groeiend actief vrijwilligersbestand aan de bestaande noden kunnen tegemoet komen. Dit 
wordt één van onze grote uitdagingen voor de komende maanden. 

2.4 Samenwerking met ZL+ 

Samenwerking en communicatie met ZL+ is een must. Er werden heel duidelijke afspraken gemaakt 
en systemen opgezet waardoor we de afhandeling van vragen naar vrijwilligers nauwgelet  kunnen 
opvolgen. Zo zijn we er zeker van dat aan de verwachtingen van bewoners, begeleiders èn vrijwilli-
gers beantwoord wordt. 

De verantwoordelijke medewerker van ZL+ (Sarah) en de verantwoordelijke van vzw ZoVRIJ (Brigit-
te) werken heel nauw samen. Op zeer regelmatige basis (in deze beginfase 1 keer per week) plegen 
ze samen overleg. Dit is heel belangrijk omdat we alleen op die manier onze vrijwilligerswerking 
goed kunnen afstemmen op de noden van de bewoners. Door die werkwijze krijgen wij als vrijwilli-
gers geleidelijk ook meer kennis van zaken van de structuur, werking en het leven op ZL+ en ver-
groot dit onze zelfstandigheid. We moeten komen tot volledig autonome werking, met dien ver-
stande dat er altijd een goede link naar ZL+ moet blijven bestaan (bv wat betreft achtergrondken-
nis van bewoners die ondersteund willen worden door een vrijwilliger). 

Het sensibiliseren van de medewerkers van ZL+ is van groot belang voor onze werking. Tijdens de 
laatste maanden van het jaar toerden we rond met infosessies voor alle teams van ZL+ (zowel Wo-
nen als Werken).  De infobrochure voor de medewerkers, door Annie Van Poucke opgesteld, werd 
tijdens de inforonde bijgestuurd en we streven ernaar om ze in april 2014 aan alle medewerkers te 
overhandigen. 

  





2.5 Praktische taken 

Wat voor de oprichting van vzw ZoVRIJ vooral door Annie (medewerker ZL+) werd uitgevoerd, is nu 
ook in handen van de vrijwilligers zelf. Bijgevolg zal het aantal gepresteerde uren volgend jaar 
ook stijgen. 

2.5.1 Administratieve taken 

 Registratie van de gepresteerde uren 

Dit is de basis en hèt werkinstrument van onze werking. In 2013 werd dit document 
grondig herwerkt en nog efficiënter gemaakt. 

Ook de werkwijze om dit document in de te vullen werd herzien. We zoeken constant 
naar de beste manier om iedereen ervan te overtuigen dat dit document zo belangrijk is 
voor onze werking en dus ook voor bewoners en medewerkers. Ook het motiveren om 
regelmatig te registreren en de ingevulde lijsten aan ons te bezorgen ligt nog moeilijk. 
Meer en meer zien we de vrijwilligers zelf de registratie van hun gepresteerde uren in-
dienen. 

Niet alleen is het administratief bijhouden van de gepresteerde uren een verplichting 
om erkend en gesubsidieerd te worden, maar aan de hand van deze lijst kunnen we heel 
wat nuttige conclusies trekken en nuttige acties ondernemen zoals het opvolgen van de 
oproepen, de spreiding van de activiteiten,  de hiaten in de werking vaststellen en zoe-
ken naar remediëring, gerichte promotiecampagnes opzetten, ... 

 Databank en vrijwilligersovereenkomsten 

Naast het registratieformulier is de Vrijwilligersovereenkomst feitelijk nog van groter 
belang. Met dit contract begint elke samenwerking met een vrijwilliger. Het invullen 
van dit contract (vrijwilligersovereenkomst) is zeer belangrijk: 

 omdat we alle gegevens van de vrijwilliger nodig hebben om verder contact te hou-
den  

 omdat we eventueel de vervoerkosten zouden kunnen uitbetalen (aan de hand van 
ingevuld bankrekeningnr) 

 omdat een vrijwilliger niet verzekerd is als hij geen contract ondertekend heeft 
 omdat we als nieuwe vzw subsidies zouden kunnen ontvangen op basis van onze vrij-

willigerscontracten 

De blanco vrijwilligersovereenkomsten staan online op de server van Zonnehoe-
ve|Living+ zodat alle medewerkers die kunnen ophalen en uitprinten als ze een nieuwe 
vrijwilliger over de vloer krijgen. 

 Klasseren en archiveren van data en documenten 

Aangezien het zeer belangrijk is om alle data en documenten voor alle betrokkenen van 
vzwZoVRIJ bereikbaar te houden is het zoeken naar een sluitend systeem.  We kozen 
voor kosteloze clouds en periodieke backups op harde schijf. 

De afgedrukte versies worden bewaard in een kast op Zonnehoeve|Living+. 

2.5.2 Praktische taken 

Het gebeurt af en toe dat vrijwilligers meehelpen aan het uitvoeren van allerlei klusjes. In 2013 
ging dit over het helpen bij de verhuis van ateliers, het helpen bij het schilderen van kamers voor 
de bewoners, ... 

  





 

 

 Infobrochure voor medewerkers en onthaalpakket voorvrijwilligers 

Eén van de concrete werkpunten is het afwerken van onze inforonde in de verschillende teams van 
medewerkers, gevolgd door het afwerken en verspreiden van de brochure. Deze brochure moet 
voor de medewerkers van Zonnehoeve|Living+ een echt werkinstrument worden en blijven. Daarom 
moeten we zorgen voor een update of aanvulling op regelmatige tijdstippen (bijv. 2 x per jaar). 
Deze updates zullen bestaan uit wijzigingen of aanvullingen van praktische afspraken en bijvoor-
beeld concrete kennismaking met de actieve vrijwilligers (wie ze zijn, welke taken ze op zich ne-
men,...). 

Daarnaast moeten we ook snel zorgen voor een degelijk onthaalpakket voor nieuwe vrijwilligers. 
Hierbij denken we in de eerste plaats aan een infobrochure voor de vrijwilliger, een beetje gelijk-
lopend met de infobrochure voor de medewerkers, maar uiteraard met andere accenten. 

Deze brochure zou in eerste instantie ook verdeeld worden aan de reeds actieve vrijwilligers, bij 
wie de vraag naar meer en duidelijker informatie regelmatig terugkomt.  

Verder zou het onthaalpakket ook het huishoudelijk reglement, een registratieformulier, een vrij-
willigerscontract... bevatten. 

 Online promotie en verslaggeving 

Onze website en Facebookpagina zijn nu gelanceerd. Nu is onze verdere opdracht deze continu op 
up-to-date te houden zodat we steeds in de kijker blijven. 

Het regelmatig rondsturen van een nieuwsbrief is een ontbrekende schakelen in onze promotievoe-
ring, daar moeten we dus snel werk van maken. 

Om dit alles te kunnen blijven in stand houden is het oprichten van een redactieteam dat een vier-
tal keer per jaar bijeen komt een must. 

 Recruteren van nieuwe vrijwilligers 

Constant stappen ondernemen om nieuwe vrijwilligers te rekruteren zal nodig zijn om een goede 
vrijwilligerswerking te kunnen garanderen. Een grote, heel ruime, maar gerichte promotiecampag-
ne staat in 2014 zeker op ons programma. We kunnen dit bijv. organiseren naar aanleiding van onze 
eerste verjaardag of bij het lanceren van onze nieuwe look (met nieuw logo en huisstijl waar nu 
aan gewerkt wordt door onze stagiaire grafische vormgeving). 

Bij het rekruteren van nieuwe vrijwilligers willen we extra aandacht geven aan het zoeken naar 
vrijwilligers voor één-op-één ondersteuning. 

 Passende vorming en ondersteuning van de vrijwilligers 

In 2014 voorzien we zeker extra aandacht aan vorming van onze vrijwilligers.  Bij de uitwerking van 
een vormingsprogramma moeten we ook meer vrijwilligers betrekken (bijv. stuurgroep met geïnte-
resseerden samenstellen). 

Vanuit de actieve vrijwilligers is vooral vraag naar concrete informatie, thema's zoals: epilepsie, 
autisme, syndroom van Down, agressief gedrag, slikproblemen, enz... zullen zeker aan bod moeten 
komen. 

belangrijke werkpunten voor 2014 

 

 

 

 

 





 Organisatie van de werking - betrokkenheid van de vrijwilligers 

Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat we heel veel aandacht blijven besteden aan de betrokken-
heid van alle vrijwilligers bij de organisatie van onze dagelijkse werking. Iedere vrijwilliger die het 
wenst moet de kans krijgen om daadwerkelijk en concreet verantwoordelijke taken op zich te ne-
men. Nog meer vrijwilligers moeten betrokken worden bij het organiseren van activiteiten en het 
meedenken over bestaande mogelijkheden. 

Vrijwilligers moeten voeling en contact blijven hebben met het 'bestuur' van de vzw. Het bestuur 
moet steeds bereikbaar zijn, zorgen voor transparantie en duidelijkheid bij het nemen van beslui-
ten. 

Het zou ook nuttig zijn systematisch evaluatiegesprekken met vrijwilligers te organiseren (aan de 
hand van een enquête, na het organiseren van een activiteit...), met het oog op het verbeteren van 
hun functioneren.  

  





 

  

    (streef)datum 

januari 2014 

Vorming wervende promotie voeren (VormingPlus - Lin-
da en Brigitte) 

Activiteit &/of Vorming Vrij-
willigers 

2014-01-27 
2014-02-03 
2014-02-10 

Voorbereiden nieuwjaarsreceptie 
Voorbereiden Activiteit &/of 

Vorming Vrijwilligers 
januari 2014 

Raad van Bestuur Organisatie vzw ZoVRIJ 2014-01-30 

februari 2014 

Romantische Valentijnsfilm Activiteit ZV 2014-02-14 

Nieuwjaarsreceptie met ervaringsuitwisseling voorbije 
activiteiten 

Activiteit &/of Vorming Vrij-
willigers 

2014-02-06 

Voorbereiden Dag v/d Zorg (wekelijkse vergadering) 
Voorbereiden Activiteit met 

ZL+ 
februari 2014 

maart 2014 

Week van de vrijwilliger – 1 tot 9 maart (integreren in 
Dag van de Zorg (attentie voor vrijwilligers gemaakt in 
De Vlinder + digitaal bedankingskaartje sturen) 

Activiteit &/of Vorming Vrij-
willigers 

1 tot 9 maart 
2014 

Jaarlijkse studiedag van het Steunpunt voor Vrijwilli-
gers - tijdens  de Week van de vrijwilliger (Vlaams 
Steunpunt voor Vrijwilligerswerk vzw - Alex en Brigitte) 

Activiteit &/of Vorming Vrij-
willigers 

2014-03-04 

Raad van Bestuur Organisatie vzw ZoVRIJ 2014-03-06 

Dag van de zorg Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-03-16 

Informatiebrochure vrijwilligerswerking voor mede-
werkers van ZL+ afwerken en verdelen 

Bekendmaken, werven & 
promoten 

1/03/2014* 

Starten stuurgroep (twee)maandelijks cafetaria (ism 
Schuurke en Brocanterie?) 

Stuurgroep Activiteit ZV 2014-03-xx* 

april 2014 

Algemene vergadering Organisatie vzw ZoVRIJ 2014-04-17 

Lanceren eerste nieuwsbrief  (met oa jaarverslag en 
oproep redactieteam) - ook aan personeel ZL+ 

Bekendmaken, werven & 
promoten 

18/04/2014* 

Start Stuurgroep filmvoorstellingen (CinéZoVRIJ?) - sug-
gestie 'WKvoetbal op groot scherm' 

Stuurgroep Activiteit  ZV 2014-04-xx* 

mei 2014 

Bobbejaanland met LEO's Activiteit ZV & Leo's 2014-05-04 

Evaluatie en planning vzwZoVRIJ (enquête?) 
Activiteit &/of Vorming Vrij-

willigers 
2014-05-xx* 

Special Mania Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-05-21 

Raad van Bestuur Organisatie vzw ZoVRIJ 2014-05-29 

CHronologische planning 2014 

 

 

 

 

 





  

juni 2014 

Opening (twee)maandelijks cafetaria met activiteit 
(bv ritje met koets of huifkar - ism Schuurke en  Brocan-

terie?...) + Leo's + 1ste verjaardag ZoVRIJ!! 

Activiteit ZV +  

 2014-06-01* 
Vorming Vrijwilligers 

'Dag voor de anderen' met Leo & zijn collega's (min-
stens 10 personen) 

Activiteit ZV & Leo's 2014-06-20 

Rock for Specials Ondersteunen Activiteit ZL+ 
25 en 26 juni 

2014 

Starten Stuurgroep 'Aanbodgestuurde activiteiten' om 
te lanceren na de vakantie (facultatief) 

Stuurgroep Activiteit  ZV 30/06/2014* 

Vliegvakantie Tenerife Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-06-02 tot 

08 

Wereldkampioenschap voetbal op groot scherm Activiteit ZV 
2014-06-12 tot 

2014-07-13* 

juli 2014 

Start Stuurgroep 'Promotiecampagne' vrijwilligerswer-
king (met nieuwe huisstijl - flyeren & afficheren - voor-
stellen bij lokale verenigingen...) 

Bekendmaken, werven & 
promoten 

2014-07-xx* 

Vakantie De Stroom (Joke V) Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-07-26 tot 

2014-08-02 

DACART opzetten, opening en tentoonstelling Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-07-14 tot 

16 

DACART opening tentoonstelling Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-07-21 tot 

29 

DACART permanentie tentoonstelling Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-07-21 

Weekend filmvoorstelling  - vakantiefilm Activiteit ZV 27/07/2014* 

Activiteiten tijdens sluiting DAC Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-07-xx* 

augustus 2014 

Activiteiten tijdens sluiting DAC Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-08-xx* 

Vakantie aan zee (Middelkerke) Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-08-18 tot 

2014-08-24 

Raad van Bestuur Organisatie vzw ZoVRIJ 20/08/2014* 





september 2014 

Indienen dossier voor aanvraag erkenning als organisa-
tie voor autonoom vrijwilligerswerk 

Organisatie vzw ZoVRIJ 2014-09-01 

Starten Stuurgroep 'Vorming vrijwilligers' 
Voorbereiden Activiteit &/of 

Vorming Vrijwilligers 
1/09/2014* 

Seniorenvakantie aan zee Ondersteunen Activiteit ZL+ 
2014-09-xx tot 

xx* 

Petanquetornooi in Melle Ondersteunen Activiteit ZL+ september 2014 

Zonnehoevefuif Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-09-26 

Zonnehoevefeest Ondersteunen Activiteit ZL+ 2014-09-28 

Promotiecampagne met lancering nieuwe huisstijl (met 
stand op ZHfeest - gadgets - afficheren en flyeren - lo-
kale verenigingen…) 

Bekendmaken, werven & 
promoten 

2014-09-xx* 

Lanceren 'Aanbodgestuurde activiteiten' via Nieuws-
brief 

Activiteit ZV 13/09/2014* 

oktober 2014 

Vorming vrijwilligers: info rond verschillende proble-
matieken: epilepsie, autisme, SMOG, down syndroom,  
eten geven of slikproblemen?…  (Dr. Vakaet? - Wendy: 
slikproblemen,....?) 

Activiteit &/of Vorming Vrij-
willigers 

25/10/2014* 

Raad van Bestuur Organisatie vzw ZoVRIJ 16/10/2014* 

Werven eindejaarsvrijwilligers Ondersteunen Activiteit ZL+ oktober 2014 

Start Stuurgroep 'Planning 2015' Organisatie vzw ZoVRIJ 8/10/2014* 

november 2014 

Start Stuurgroep 'Sinterklaasfeest' met medewerkers 
ZL+ 

Stuurgroep Activiteit ZV & 
ZL+ 

3/11/2014* 

Weekend filmvoorstelling Activiteit ZV 16/11/2014* 

Algemene vergadering met begroting en planning 2015 Organisatie vzw ZoVRIJ 28/11/2014* 

december 2014 

Sinterklaasfeest Activiteit ZV & ZL+ 2014-12-05 

Voorbereiden nieuwjaarsreceptie of nieuwjaars…. 
Voorbereiden Activiteit &/of 

Vorming Vrijwilligers 
10/12/2014* 

Eindejaarsfeesten 2014 Ondersteunen Activiteit ZL+ 
24 en 31 decem-

ber 2014 

Permanente activiteiten ZV  -  van januari tot december 2014 

Ondersteuning dagelijkse werking van de huizen en 
DAC-ateliers - occasioneel - op aanvraag (uitstappen, 
bezoek,…) 

Ondersteunen Wonen en 
Werken 

  

Vaste ondersteuning (huis)vrijwilligers in de huizen 
(middagsituatie, vervoer en begeleiden naar hobby- en 
sportclub, .... 

Ondersteunen wonen   

Vaste ondersteuning door (atelier)vrijwilligers voor ac-
tiviteiten in de DAC-ateliers (Sport, Spelletjes, De Vlin-
der, Senso, Semi,...) 

Ondersteunen DAC   
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