
OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Brasschaat

Infosessie vrijwilligerswerk



 Informatie over vrijwilligerswerk bij OCMW Brasschaat en 
Zorgbedrijf Brasschaat algemeen
 Wat?
 Wat mag jij verwachten?
 Wat verwachten wij van jou?
 Is vrijwilligerswerk voor iedereen mogelijk?
 Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

 Meer informatie per dienst waar vrijwilligers aan de slag zijn

Doel van vandaag



 Een meerwaarde voor onze werking
 Vrijwilligers zijn mensen die zich belangeloos willen inzetten voor 

anderen

Vrijwilligerswerking



 Er wordt gestreefd naar een respectvolle en goede samenwerking 
tussen personeel en vrijwilligers, waarbij iedereen zijn eigenheid 
bewaart.

 Als vrijwilliger word je ondersteund door het personeel en zijn er 
regelmatig overlegmomenten. Het is van groot belang dat de 
vrijwilliger zich goed voelt bij zijn taak.

 Het OCMW Brasschaat en ZBB hebben vrijwilligers broodnodig om 
dat ietsje meer aan te bieden aan zijn cliënten en betekenen zo een 
meerwaarde voor de werking.

Enkele basisregels



 = activiteit
 = onbezoldigd
 = onverplicht
 = ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of 

de samenleving
 = georganiseerd verband (organisatie)

Definitie vrijwilligerswerk



 Een kennismakingsgesprek
 Samenwerking met en ondersteuning van het personeel
 Verzekeringspolis voor lichamelijke schade en burgerlijke 

aansprakelijkheid
 Nieuwe ontmoetingskansen en sociale contacten
 Kans op vorming
 Een informatienota, afsprakennota
 Onze waardering en dankbaarheid van cliënten

Wat mag je verwachten?



 Vrijwilligers vervangen het personeel niet maar zijn een verrijkende 
aanvulling van de werking

 Vrijwilligers bieden een meerwaarde omdat:
 door hen meer mensen kunnen deelnemen aan activiteiten
 zij een frisse wind door de organisatie blazen
 zij dicht bij de cliënten staan
 zij cliënten individueel kunnen benaderen

Waarom werken met vrijwilligers?



 Engagement, inzet en een positieve ingesteldheid
 Discretie tegenover de cliënt
 Afspraken naleven of tijdig annuleren
 Aanbrengen van ideeën en suggesties
 Doorgeven van belangrijke informatie (individueel of over de 

werking)

Wat verwachten wij van jou?



 Burgerlijke aansprakelijkheid
 Lichamelijke ongevallen
 Ongevallen met eigen wagen

Verzekering voor vrijwilligers



 Werklozen
 Vooraf en schriftelijk aangeven bij RVA ivm recht op uitkering (formulier C45B)

 Bruggepensioneerden
 Vooraf en schriftelijk aangeven bij RVA ivm recht op uitkering (formulier C45B)

 Arbeidsongeschikten
 Geen verlies van mutualiteitsuitkering, mits goedkeuring adviserende arts

 Gewaarborgd inkomen voor bejaarden, combineerbaar als plafonds 
gerespecteerd worden

Voor iedereen?



 Dienstencentra (OCMW Brasschaat)
 Minder Mobiele Centrale (OCMW Brasschaat – ZBB)
 Kabas (OCMW Brasschaat)
 Sociale kruidenier (OCMW Brasschaat)
 Inleefhuis (OCMW Brasschaat)
 Woonzorgcentrum Vesalius (ZBB)
 Dagverzorgingscentrum (ZBB)
 Vonak

 Invulformulier

Welke diensten?



Vragen?



 Dienstencentrum Vesalius
 Prins Kavellei 77
 Centrumleider: Veronique Smolders

Dienstencentra



 Dienstencentrum Antverpia
 Sint-Antoniuslei 95-97
 Centrumleidster: Nora Augustijns

Dienstencentra



 Dienstencentrum Maria-Ter Heide Hove
 Eikendreef 18
 Centrumleidster: Hilde Bleyenbergh

Dienstencentra



 Cafetaria
 Restaurant
 Rijden met de minibus
 Bingo
 Smul
 Versiering – decoratie
 Begeleiden van (crea)-activiteiten 
 Geven vormende cursussen (pc, kantklos, naaien, …)
 Project bezoek 79-jarigen

Mogelijkheden als vrijwilliger



 Contacteer de betrokken centrumleider
 Kom na de infosessie even langs voor een gesprekje

Interesse?


