Vrijwilligerswerk

Iets voor jou?

Voorwoord
Beste stadsgenoot ,

Chiromeisjes, cliniclowns of het buurtcomité:
vrijwilligers zijn het allemaal. Duizenden organisaties in Vlaanderen zouden niet bestaan
zonder de belangeloze inzet van vele tienduizenden mensen. Vrijwilligerswerk is het cement van
onze samenleving: we kunnen niet zonder.
Als OCMW willen we in Aalst sterk inzetten op
vrijwilligerswerk. We geloven dat vrijwilligers een
grote meerwaarde zijn. Dankzij vrijwilligers kan
het OCMW een betere en meer laagdrempelige
dienstverlening aanbieden. De cliënten van het
OCMW en onze senioren in de woonzorgcentra
krijgen een extra helpende hand en luisterend
oor. Onze professionele krachten krijgen ondersteuning bij hun diverse taken. En de vrijwilligers zelf hebben de kans om aan de slag te gaan
binnen een dynamische en veelzijdige sociale
organisatie.
Vrijwilligerswerk is ook iets voor u. Ongeacht uw
leeftijd, opleiding of sterktes: u kan zeker iets
betekenen voor uw medemens. Bij het OCMW
zoeken we mensen zoals u. In deze brochure leest
u alle informatie over ons diverse aanbod.
Warme groet,
Sarah Smeyers
schepen van Wonen en Sociale Zaken
OCMW-voorzitter
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Inleiding

Als lokaal openbaar bestuur organiseert het
OCMW van Aalst hulp-, dienst- en zorgverlening
voor iedereen die in Aalst woont, met bijzondere
aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren.
Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol aanbod op maat van onze inwoners en op maat van
de hulpvrager.
Onze hulp-, dienst- en zorgverlening kunnen we
enkel aanbieden dankzij onze professionele medewerkers. Ze vormen hierin onze belangrijkste
troef.
We doen ook een beroep op vrijwilligers, en
werken samen met partners en verenigingen die
naast en samen met ons actief zijn op het werkveld.
De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect, en is er één van wederzijdse
rechten en plichten.
We streven ernaar om op een duidelijke manier
te communiceren en samen te werken met de
hulpvrager, zonder onderscheid op basis van
religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur.

Wat is vrijwilligerswerk?
“Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve
van één of meer personen, andere dan degene
die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het
familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon
en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het
kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.”
bron: www.vrijwilligerswerk.be

Als OCMW stimuleren we ook de inzet van vrijwilligers en ondersteunen dit binnen onze werking.
Het OCMW beschouwt het vrijwilligerswerk als
doel op zich (bron van zingeving) en een middel
om de werking uit te bouwen en te ondersteunen.
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Waarom
vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk geeft je de kans om op een
waardevolle en verrijkende manier je vrije tijd te
besteden. Je ontmoet nieuwe mensen, doet
nieuwe ervaringen op, je bent actief bezig en het
vrijwilligerswerk geeft dikwijls ook structuur aan
je vrije tijd.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers kan het OCMW
een betere dienstverlening aanbieden en
drempelverlagend werken.

De vrijwilligers vormen dikwijls een link met de
buurt en de lokale gemeenschap waarbinnen de
dienst actief is, waardoor onze dienstverlening
sneller bekend raakt. En tegelijkertijd vervullen
vrijwilligers een belangrijke signaalfunctie zodat
wij tijdig onze werking kunnen aanpassen.
Dus ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding met een stevige portie maatschappelijke
relevantie?
Ga dan voor vrijwilligerswerk bij OCMW Aalst!
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Wie mag
vrijwilligerswerk
doen?

1

Jongeren
Jongeren mogen vrijwilligerswerk doen vanaf
het jaar waarin zij de leeftijd van 16 jaar bereiken.
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Personeelsleden OCMW
Personeelsleden binnen OCMW Aalst mogen enkel vrijwilligerswerk doen in onze voorzieningen
wanneer hun taak als vrijwilliger niet in het verlengde ligt van hun taak als personeelslid en op
de plaats van tewerkstelling.

Volwassenen
Een maximum leeftijd is er niet, wel wordt er
rekening gehouden met de mentale en fysieke
mogelijkheden.
Werknemers in wachttijd, mensen met beroepsziekte of na een arbeidsongeval, gepensioneerden, zelfstandigen kunnen allen vrijwilligerswerk verrichten.
Deeltijds werklozen, bruggepensioneerden,
mensen in loopbaanonderbreking hebben een
toelating van de RVA nodig.
Arbeidsongeschikten hebben een toelating van
hun adviserend geneesheer nodig.
Mensen met een leefloon kunnen vrijwilliger
zijn als ze hiervoor de toelating hebben van hun
maatschappelijk werker.
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Formaliteiten
Vrijwilliger zijn bij het OCMW betekent werken
in een unieke omgeving. Of het nu onze cliënten van de dienst Sociale Zaken, bewoners van
woonzorgcentra of serviceflats, voor ieder van
hen moet het OCMW alles in het werk stellen
om hen in een beschermde omgeving te helpen. Daarom vragen wij aan elke vrijwilliger een
bewijs van goed gedrag en zeden.
Zoals reeds aangegeven zijn er voor mensen in
bepaalde omstandigheden extra formaliteiten
noodzakelijk opdat ze als vrijwilliger aan de
slag kunnen. Hiernaast kan je een overzicht vinden van de formaliteiten die je nodig hebt alvorens als vrijwilliger te kunnen starten.

Soort vrijwilliger
Werknemers
Onderwijspersoneel, ook met statuut van terbeschikkinggestelde
Werklozen
Bruggepensioneerden
Mensen in loopbaanonderbreking
Mensen die deeltijds werkloos zijn
Mensen in wachttijd
Arbeidsongeschikt: uitkering via het ziekenfonds
Mensen met beroepsziekte/na arbeidsongeval
Mensen met een leefloon
Gepensioneerden
Jongeren
Zelfstandigen
Zelfstandigen op invaliditeit

Bron: Vrijwilligerswerk, dewet. Praktische vragen en ant
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Formaliteit

Bewijs goed gedrag en zeden

Geen
Geen
Meldingsplicht RVA
Meldingsplicht RVA
Meldingsplicht RVA
Meldingsplicht RVA
Geen
Toelating adviserend geneesheer
Geen
Vraag toestemming maatschappelijk werker
Geen
Geen
Geen
Toelating adviserend geneesheer

twoorden. (Koning Boudewijnstichting, 2006)
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Vrijwilligerswerk bij
OCMW Aalst

OCMW Aalst heeft een gevarieerde dienstverlening en bijgevolg verschillende plaatsen waar
vrijwilligers hun bijdrage kunnen leveren. In zes
diensten werken wij momenteel met vrijwilligers.
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Al naargelang de aard van de dienstverlening,
kunnen de activiteiten van de vrijwilligers erg
verschillen.

Woonzorgcentra

Serviceflats

Lokaal Dienstencentrum
de Maretak

dienst Gezinszorg en Aanvullende
Thuiszorg

dienst Sociale Zaken

Sociale kruidenier
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Welke activiteiten?

1
vrijwilligerswerk in
wzc De Hopperank, WZC Sint-job en
WZC Mijlbeke

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
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•

Begeleiding bij uitstappen
Wandelen met bewoners
Brengen van bewoners naar alle
animatieactiviteiten, naar refter, …
Begeleiding en ondersteuning van
activiteiten en animatie: knutselwerk, handwerk, petanque,
bingo, muzikale en zangnamiddag
decoratie, film, gezelschapsspelen,
boekenronde, ...
Sociale contacten: individuele bezoekjes, bewoners vervoeren naar
de markt of naar andere
plaatselijke evenementen, eerste
kennismaking voor nieuwe
bewoners, bezoekjes met huisdieren
Voorlezen (krant/ tijdschriften)
Ondersteunen bij levensbeschouwelijke activiteiten (het organiseren van gebedsdiensten, het
aanhalen van bewoners voor de
plechtigheden, etc.)
Kamerplanten verzorgen, maken
van bloemstukjes
Naaiatelier: kledij herstellen

•

•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van en/of helpen bij
sfeerkoken: pannenkoeken bakken, ijskraam, borrelnamiddag,…
Maaltijdmoeders (bv. voor avondmaal, snoezelontbijt)
Hulp in refter: bij soepbedeling,
koffiebedeling, warm avondmaal
Begeleiden van bewoners bij een
bezoek aan het ziekenhuis, de
specialist of naar andere bestemmingen.
Boodschappen
	Onderhouden van vogelkooien
Administratie: kopies maken,
klassement
	Opruimen
Palliatieve begeleiding
Brillen poetsen/ schoenen
poetsen/rolstoelenafwas
	Rijdend winkeltje (snoep, deo,
kaartjes, …)
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Vrijwilligerswerk in de serviceflats
•
•
•
•

•
•

•

Meehelpen in cafetaria
Afwassen glazen en borden
Bedeling van maaltijden en dranken bij activiteiten
Voorbereiden en organiseren van
activiteiten: klaarzetten van tafels
en stoelen , bingo, sjoelen, …
	Occasioneel boodschappen doen
voor bewoners
	Ondersteunen afvalbeleid: omhalen van glas en papier en huishoudafval
Begeleiden van bewoners bij een
bezoek aan het ziekenhuis, de
specialist of naar andere bestemmingen.
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Vrijwilligerswerk bij LDC de Maretak
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten: telefoonster,
bezoek brengen aan eenzame
senioren, rouwverwerking…
Bakker bij smulactiviteiten
Affiches maken en ronddragen
Fiets en wandeltochten organiseren
Lesgever computer, taallessen, …
Cursus opstarten
Infonamiddag organiseren
Koor leiden
Bingo
Klaarzetten en opruimen bij activiteiten
Quiz organiseren
Hulp bij activiteiten
Begeleiding Plusbus
	Entertainer
Decoratie voorzien
…..

vrijwilligerswerk bij dGaT
•
•
•

Sociale contacten
	Verzorging van huisdieren
…
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Vrijwilligerswerk bij de dienst
Sociale zaken
•

•

Wegwijs maken van asielzoekers
en politieke vluchtelingen in onze
stad en dienstverleningen
…
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vrijwilligerswerk bij de sociale
kruidenier
•
Klantenonthaal
•
Klant helpen bij het winkelen
•
Aanvullen van de winkelrekken
•
	Opvolging stock
er in deze brochure ‘eigenaar’ wordt
vermeld, bedoelen we alle
zakelijk gerechtigden van een
bepaalde woning of gebouw.
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Hoe verloopt het
vrijwilligerswerk?
Als je ons laat weten dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk, dan nodigen onze coördinatoren
je graag uit voor een gesprek. Zij luisteren naar
je verwachtingen en kunnen je meer informatie
geven over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en kunnen samen met jou kijken welk vrijwilligerswerk bij je past.
Ben je klaar voor een engagement dan zullen onze medewerkers een afspraak regelen
met de mensen op de werkvloer zodat je zo
snel mogelijk kan beginnen. Vooraleer je effectief als vrijwilliger aan de slag kan, vragen de
medewerkers je om samen met hen onze
vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen.
Dit is een belangrijk document omdat het aangeeft dat jij als vrijwilliger bij het OCMW aan de
slag bent en het zorgt er ook voor dat je verzekerd bent.
Eens dat allemaal in orde, dan kan je op de
werkvloer aan de slag. Bij de betrokken dienst
krijg je een begeleider die je zal uitleggen op
welke manier je je vrijwilligerswerk kan uitoefenen. Afspraken maken goede vrienden en
dus spreken jij en je begeleider af wat en wanneer je waar zal doen. Om misverstanden te
vermijden, vragen wij aan onze vrijwilligers om
hun aankomst en vertrek in te vullen in het
registratieformulier.
Praktische zaken kan je op de werkvloer bespreken met je contactpersoon. Heb je administratieve vragen, dan kan je altijd bij onze
coördinatoren terecht. Uiteraard is het steeds
mogelijk om je taken of plaats van vrijwilligers-
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werk te wijzigen. Aarzel niet om dit te bespreken
met je begeleider of met onze coördinatoren.
Het OCMW waardeert de inzet en ondersteuning van haar vrijwilligers. Om jullie nog beter
te begeleiden, organiseren we op regelmatige
tijdstippen een opleiding of vorming. Met deze
interessante sessies willen je nuttige tips aanreiken die je kunnen helpen bij je activiteiten
als vrijwilliger maar misschien ook daarbuiten.
We kijken ernaar uit om je als vrijwilliger bij
het OCMW te kunnen verwelkomen. Op de pagina hiernaast kan je onze contactinformatie
vinden.
Aarzel dus niet en maak een verschil!

Hoe kan je ons
bereiken?
Coördinatoren
vrijwilligerswerk
Met al je vragen over vrijwilligerswerk kan je
terecht bij onze coördinatoren:
Eefje Verleysen
053 76 55 23
eefje.verleysen@ocmwaalst.be
Emmy Van Wettere
053 76 55 21
emmy.vanwettere@ocmwaalst.be

Openingsuren

Onze medewerkers zijn te bereiken tijdens de
volgende openingsuren:
Maandag: van 8.15 - 12 uur en van 13 - 17 uur
Dinsdag: van 8.15 - 12 uur en van 13 - 17 uur
Woensdag: van 8.15 - 11.45 uur en van 13 - 19 uur
Donderdag: van 8.15 - 12 uur en van 13 - 17 uur
Vrijdag: van 8.15 - 12.30 uur

Colofon
v.u.: Sarah Smeyers, OCMW-voorzitter, p.a.
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
opmaak: OCMW Aalst
Foto’s: OCMW Aalst, Think Stock
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