VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG
Eén Limburger op vijf is in zijn vrije tijd actief als vrijwilliger binnen één of andere organisatie. Vrijwilligers
geven aan de samenleving een menselijk gelaat. Ze dragen bij tot cultuurparticipatie en tot
gemeenschapsvorming.
Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming zijn twee effecten die Vormingplus Limburg met haar werking
beoogt. Daarom dragen we vrijwilligers en vrijwilligerswerk een warm hart toe. Vormingplus Limburg wil
daarom via de Vrijwilligersacademie een permanente vormingscel over en voor vrijwilligerswerk aanbieden.
In 2016 omvat de Vrijwilligersacademie Limburg een rijk en divers aanbod sessies basisvorming rond de
thema’s
 Communicatie
 Werken met vrijwilligers
 Organiseren van activiteiten
 Wetgeving
 Digitalisering
Het aanbod richt zich zowel naar groepen vrijwilligers als naar individuen die leiding geven aan vrijwilligers.
De voorbije jaren leerden ons dat vooral organisaties (verenigingen en welzijnsorganisaties) voor hun
groepen vrijwilligers vormingssessies aanvragen. Leidinggevende individuen reageren in mindere mate
op het aanbod van de Vrijwilligersacademie.

Ons Aanbod:
vrijwilligers(werk) in het verenigingsleven:


Communicatie
 public relations voor een beter imago
 Verenigingscommunicatie
 Spreken voor publiek
 succesvol promotie voeren – promotie van activiteiten



Werken met vrijwilligers
 werven en selecteren van vrijwilligers
 motiveren van vrijwilligers
 begeleiden en motiverend leidinggeven aan vrijwilligers
 Basiscursus vrijwilligersmanagement
 Werken aan verjonging
 Vergadertechnieken
 communicatie en conflicthantering



Organiseren van activiteiten
 op zoek naar sponsoring
 succesvol projectdossiers schrijven
 Eventmanagement
 Een draaiboek opstellen voor je activiteit



Wetgeving








de wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger
Boekhouden voor verenigingen
De juridische aspecten van de vzw-wetgeving
Beroepsgeheim
papierwerk, reglementeringen en vergunningen - SABAM, Billijke Vergoeding,…

Digitalisering
 Een folder maken voor je vereniging
 Foto’s bewerken en delen met PICASA
 Een gratis website maken met DRUPAL






De Uit-Databank
Facebook voor beginners
Facebook voor gevorderden
Facebook gebruiken voor je vereniging

10 TROEVEN …
Organisaties waarderen de Vrijwilligersacademie Limburg voor de vele troeven die ze in huis heeft:
1. GEDREVEN BEGELEIDERS
De sessies worden ontwikkeld door ervaren groepsbegeleiders. Ze hebben elk een affiniteit met de groep
vrijwilligers en leidinggevenden (bestuursvrijwilligers, en in mindere mate beroepskrachten). Ze hebben de
nodige thematische kennis en ze beheersen de vaardigheid om succesvol met een groep te werken.
2. EEN BEPROEFD AANBOD
We bieden een gevarieerd en ruim aanbod sessies. Het gaat hier om initiële vorming: binnen het bestek
van (in principe) 2 à 3 uren krijgt u een inleiding in een bepaalde thematiek. Voor startende vrijwilligers
hebben de sessies een inspirerende waarde als ‘kader-aangever’(zij krijgen een antwoord op de vraag:
“Hoe pak ik dit het beste aan” ?). Voor geroutineerde vrijwilligers hebben de sessies een waarde als
‘toetssteen’ (doe ik wat ik doe goed ?).
3. MAATWERK
Wie zijn gading niet vindt in het aanbod, of met specifieke vormingsvragen zit, kan ook bij de
vrijwilligersacademie Limburg terecht. We onderzoeken alle vragen en werken zo mogelijk een aanbod op
maat uit.
4. FLEXIBILITEIT
Voor de groepssessies voor vrijwilligers liggen nog geen concrete data vast. Die kan u in overleg met
Vormingplus Limburg afspreken. Een sessie kan plaatsvinden in de voormiddag (tussen 09.30 uur en 12.30
uur), in de namiddag (tussen 13.30 uur en 16.30 uur) of ‘s avonds (tussen 19.00 uur en 22.00 uur).
5. BIJ U THUIS
De sessies vinden plaats in een door u gekozen en gereserveerde accommodatie. Let er op dat u bij de
reservatie de volgende logistieke uitrusting voorziet :
 lokaal met tafels en stoelen in een vierkant of rechthoek
 bord op flapover
 scherm voor presentatie van slides of dia’s.
 beamer
Bedenk ook dat deelnemers en begeleiding het appreciëren wanneer er tijdens de sessie water, koffie en
thee te krijgen is.
6. AANTREKKELIJKE WERKVORMEN
De begeleiders van de vrijwilligersacademie Limburg vatten vorming niet op als een schools gebeuren.
Elke vormingssessie bestaat in principe voor 30% uit het geven van informatie (het aanreiken van een
praktijkgericht theoretisch kader) en voor 70% uit het uitwisselen van ervaringen en visies die in de groep
leven. Ze worden uitgelokt via opdrachten in kleine en grote groep. De kwaliteit van het samenspel tussen
begeleider en groep bepaalt het succes van het verloop van de sessie. Elke deelnemer krijgt een
deelnemersmapje met werk- en/of infobladen. De sessies worden afgerond met een korte evaluatie.
7. KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT
Het werken met ervaringen, eigen aan de gehanteerde methodiek, vraagt dat groepen met deelnemers niet
te groot zijn. Een minimum van 6 is een vereiste en een maximum van 15 is ideaal.
8. ALLEEN OF MET TWEE
Het staat u vrij om al dan niet samen met een andere organisatie een vormingssessie voor uw vrijwilligers
aan te vragen (om de kosten te delen of om voldoende deelnemers te kunnen waarborgen). We vragen
enkel dat er één contactpersoon is en dat u het minimum en maximum aantal deelnemers respecteert
(tussen 6 en 15 deelnemers).
9. INSCHRIJVINGEN EN AANVRAGEN
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Wanneer u een sessie wenst aan te vragen, neemt u best eerst even telefonisch, per brief op per mail
contact op met Vormingplus Limburg om een geschikte datum af ter spreken. Houd wel rekening met een
organisatieperiode van minimum 1 maand. We spreken alle inhoudelijke en praktische gegevens met u
door, zodat we de sessie zo veel mogelijk op maat kunnen brengen. Voor een sessie betaalt u € 60 per
vormingsuur + een kilometervergoeding van € 0,3352/km vanuit Hasselt. Grootte van de groep: minimum
6 en maximum 15 deelnemers.
In deze prijs zijn de deelnemersmap met infobladen en/ of werkbladen inbegrepen. Om misverstanden te
vermijden zetten we alle inhoudelijke en praktische gegevens nog even in een overeenkomst. Samen met
de overeenkomst ontvangt u een factuur met verzoek tot betaling
10. ANNULERINGEN
Het kan gebeuren dat u buiten uw wil om een sessie moet annuleren. We hebben hiervoor begrip. Toch
zijn wij genoodzaakt u een annuleringsvergoeding van € 50 aan te rekenen wanneer een aangevraagde
vorming (vastgelegd in een overeenkomst en verstuurd door Vormingplus vzw aan de aanvrager) wordt
geannuleerd binnen een periode van twee weken voor de aanvang van de sessies.
Het kan uitzonderlijk gebeuren dat door overmacht (ziekte, ongeval, …van de begeleider) de sessie niet
kan doorgaan. We verbinden ons er toe om u in dit geval zo snel mogelijk te verwittigen en we bepalen
samen een nieuwe datum. De vrijwilligersacademie kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele kosten gemaakt door de aanvragende organisatie. Een andere begeleider inschakelen is
onmogelijk, vermits iedere begeleider zijn thematische specialiteit heeft.

Mario Knippenberg, educatief medewerker Vormingplus Limburg
011 560 109
Email: mario.knippenberg@vormingplus.be
www.vrijwilligersacademie.be
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