Inspiratielijst
Inspiratiesessie 10 oktober 2019 – Aantrekken van nieuwe vrijwilligers
Op zoek naar nieuwe vrijwilligers?
Tips voor wervingskanalen in Leuven:
-

-

Oproep verspreiden via de netwerken van je huidige vrijwilligers, collega’s, leden,…
Oproep op eigen website/sociale media of in eigen externe nieuwsbrief
Affiches of flyers verspreiden in de buurt van je organisatie of op gerichte plaatsen (die te
maken hebben met je activiteit of op openbare plaatsen waar veel mensen langskomen).
Post een vrijwilligers-zoekertje in online databanken:
o Online databank Vlaanderen – www.vrijwilligerswerk.be
o Online databank Stad Leuven – www.leuven.be/vrijwilligerswerk-leuven
Als je een vacature ingeeft op de databank van Vlaanderen, dan verschijnt deze
automatisch ook in de databank op de stadswebsite, als je de postcode van Leuven
of deelgemeenten opgeeft.
o Online databank 11.11.11 - www.11.be/vacatures
o Online databank Give a day – www.giveaday.be
o Studenten zoeken als vrijwilliger?
Plaats een vacature op de Student Job Shop www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkervaring/werkgevers/studentenjob.
Gesponsord bericht op facebook (doelgroep en locatie zo specifiek mogelijk) (betalend)
Advertentie in lokale bladen (Rondom Leuven of De Week) (betalend)
Deelnemen aan vrijwilligersbeurzen
Organiseer een infoavond/open-deur-dag/burendag/ … in je organisatie om mensen te laten
kennismaken
Ga op zoek naar toeleiders naargelang de soort vrijwilligers die je wil bereiken (bv. CVO/CBE,
UCLL/KUL, International House, LDC’s/seniorenverenigingen,…)
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-

Voor een kortdurende opdracht (één of meerdere dagen), met eenvoudige taken (bv. muren
schilderen, grote schoonmaak, tuinieren, koken/opdienen,…) waar Nederlands geen vereiste
is, kan je contact opnemen met Serve the City Leuven – www.servethecityleuven.be.
Zij hebben een database van 200 vrijwilligers, zowel anderstaligen als Nederlandssprekenden,
die zij mobiliseren voor korte projecten, binnen een sociale organisatie (ten behoeve van
kwetsbare personen). Neem minimum een maand op voorhand contact op.

Inspiratie:
-

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft enkele handige toolboxen opgesteld –
deze zijn te downloaden via hun website:
o Toolbox “Vrijwilligers werven”

www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-vrijwilligerswerve
o

Toolbox “Vrijwilligers werven met facebook”

www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox/toolbox-vrijwilligerswerven-met-facebook
-

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel maakte een stappenplan op om vrijwilligers te
werven, “Laat je strikken”:

www.kenniscentrumwwz.be/vrijwilligers-werven

Leuven vrijwilligt – verslag nabespreking inspiratiesessie 10 oktober 2019

2

