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INLEIDING 
 

Bent u van plan om binnenkort anderstaligen te helpen met hun zoektocht naar vrijwilligerswerk of 

hen te begeleiden in een vrijwilligersorganisatie? Weet u niet goed hoe eraan te beginnen? 

 

Dan ben je bij het juiste adres! Dit is een draaiboek, opgemaakt in kader van het project ‘Elke dag 

Nederlands!’. 

Het project ‘Elke dag Nederlands!’ is een tijdelijk project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Na 

een projectoproep van het Agentschap Integratie en Inburgering stuurde de intergemeentelijke 

dienst (W)Integratie dit project door.  

Dertig projecten in Vlaanderen werden gesubsidieerd door het Agentschap Integratie en Inburgering.  

Wat houdt het project ‘Elke dag Nederlands!’ nu precies in? 

Het project ‘Elke dag Nederlands!’ is een project onder de intergemeentelijke dienst (W)Integratie.  

(W)Integratie is actief in vier gemeenten, namelijk De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.  

Het project is onderverdeeld in drie acties.  

 

De eerste actie is het ABC-Kaffee. De ABC-Kaffees zijn conversatietafels georganiseerd voor 

volwassen anderstaligen.  

Het ABC-Kaffee creëert een extra kans voor anderstaligen om Nederlands te oefenen buiten de 

schooluren om.  

 

De tweede actie is ABC@Werk, waarover dit draaiboek gaat. 

Via ABC@Werk helpen we anderstaligen een geschikte vrijwilligersjob te vinden, waar ze hun niveau 

Nederlands kunnen bijschaven met de hulp van andere medewerkers ter plaatse. Hiervoor trainen 

we binnen de organisaties taalcoaches. De opleiding van de taalcoaches gebeurt via een 

samenwerking van (W)Integratie met de VDAB. 

 

De derde actie is Keurmerk Elke dag Nederlands. 

Met het keurmerk ‘Elke dag Nederlands!’ tonen handelaars en diensten duidelijk aan dat zij het 

nodige geduld aan de dag leggen om anderstaligen te stimuleren om ook bij hen het Nederlands te 

oefenen via dagdagelijkse boodschappen en activiteiten. 

De draaiboeken van de twee overige acties kunt u ook opvragen.  

 

 

 

 

Veel succes met de opstart van uw nieuw project! 



1. Opstart 
1.1. Onderzoek 

 

Vooraleer u als organisatie of dienst of vrijwillig een werking rond vrijwilligerswerk voor 

anderstaligen wil opstarten is het belangrijk om voldoende vooronderzoek te doen.  

Dit vooronderzoek verdelen we onder in twee luiken namelijk het theoretische luik en het praktische 

luik.  

Voor het theoretische luik raadpleegde dit project vooral het internet. De projectcoördinator zocht 

wat informatie op rond de vrijwilligerswetgeving. Neem zeker eens een kijkje op de website 

www.vrijwilligerswerk.be. Ook kun je altijd bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht als je 

vragen hebt over de juridische kant van het vrijwilligerswerk via 

www.agentschapintegratieeninburgering.be.  

Daarnaast is er ook de praktische kant.  

Het is belangrijk om even stil te staan bij de volgende zaken:  

- Zijn er al organisaties of diensten in de buurt die samenwerken met anderstalige vrijwilligers?  

- Hoe zit het met de vrijwilligerswerking in mijn gemeente?  

-  

Neem zeker contact op met de verschillende instanties die je hebt gevonden! Deze organisaties of 

diensten hebben vaak een rugzak vol ervaring en kunnen je wegwijs maken op de sociale kaart in je 

eigen gemeente of buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP! 

Neem zeker contact op met de volgende instantie: vrijwilligerswerking in je gemeente.  

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.agentschapintegratieeninburgering.be/


1.2. Partnerorganisatie 
 

Het project ‘Elke dag Nederlands!’ besloot in zee te gaan met een partnerorganisatie namelijk VDAB. 

 

De VDAB besloot om in zee te gaan als partnerorganisatie als ondersteunende factor.  

De VDAB staat in om de projectcoördinator op te leiden tot een taalcoach volgens het principe van 

‘train-the-trainer’.  

 

1.3. Structureel 
1.3.1. Communicatiemiddel 

 

Vooraleer je van start gaat om vrijwilligers en deelnemers aan te werven, zorg je er voor dat je een 

goed communicatiemiddel hebt.  

Naast de e-mail, opteerde de dienst om voor dit project gebruik te maken van de sociale media. Dit is 

een krachtig medium waarmee je erg veel mensen kunt bereiken.  

De projectcoördinator maakte een facebookprofiel aan en facebookpagina’s voor de ABC-Kaffees. Via 

deze kanalen kan er informatie worden verspreid naar de doelgroep toe.  

Zorg ervoor dat je facebookpagina’s overeenstemmen met elkaar. Maak bijvoorbeeld een banner 

aan.  

 

 

 

GOOD PRACTICE 

Maak een afbeelding aan met regels voor je facebookprofiel. Zo weten de mensen dat dit een 

werkprofiel is en geen privéprofiel. Zo kun je privéaanvragen vermijden.  

VALKUIL 

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk mensen bereiken, dus ga je maar iedereen gaan toevoegen… 

Doe dit liever niet! Door op voorhand te bevragen waar de persoon woont en wat zijn vraag is, 

kun je al selecteren wie je kan toevoegen en wie niet.  

Dit bespaart je veel tijd en lastige vragen op voorhand!  

TIP! 

Bekijk zéker je privacy instellingen, je wil echter de privacy van je deelnemers respecteren… 

Beveilig alles op je voorpagina, zorg ervoor dat anderen je vrienden niet kunnen zien… 

VALKUIL 

Deze samenwerking verliep niet zo vlot omdat de VDAB overbevraagd was. Daarom besloot de 

dienst om tijdens de verlenging van het project niet meer in zee te gaan met de VDAB.   



 

 

2. Organisaties 
2.1. Zoektocht geïnteresseerde organisaties 

 
Vooraleer je begint met de zoektocht naar geïnteresseerde organisaties, is het belangrijk dat je eerst 

stilstaat bij enkele zaken: 

2.1.1. Intakeformulier organisaties 

 

Maak een intakeformulier op voor een geïnteresseerde organisatie.  

Bevraag zéker alle relevante informatie die je nodig hebt om vrijwilligerswerk op te starten. 

 

2.1.2. Draaiboek  

Organisaties zijn vaak zelf nieuwsgierig naar het werken met de doelgroep anderstaligen. 

Uit ervaring blijkt dat de meeste organisaties openstaan om samen te werken met anderstalige 

vrijwilligers, maar doordat men nog nooit of amper heeft samengewerkt met de doelgroep hebben 

de meeste organisaties heel wat vragen. 

Probeer hier dus op voorbereid te zijn door bijvoorbeeld een draaiboek of een bundel met tips.  

 

 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (1) terugvinden. 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (2) terugvinden. 

TIP! 

Geef ook zeker mee aan de organisatie dat dit enkel maar een intake is en nog geen garantie op 

een vrijwilliger die instapt in de organisatie. 

Sommige organisaties zijn wat minder aantrekkelijk voor de doelgroep…  



2.2. Zoektocht geïnteresseerde organisaties 
 

Na het voorbereidende werk is het tijd om effectief organisaties te zoeken die geïnteresseerd zijn om 
deel te nemen aan het project. 

Op zoek gaan naar vrijwilligersorganisaties kan op verschillende manieren. 

 

2.2.1. Zoekertjes 

 

Heel wat organisaties zijn op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten. Probeer op het 
internet (websites en sociale media), tijdschriften of kranten op zoek te gaan naar deze zoekertjes. 

 

Neem daarna contact op met de zoekende organisatie om na te gaan of zij geïnteresseerd zijn om 
samen te werken met anderstalige vrijwilligers. 

 

2.2.2. Sociale kaart 

 

Ga zelf op zoek naar organisaties in de buurt die je interessant lijken om op te nemen in je project. 
Probeer hier zo creatief en inventief mogelijk in te zijn!  
 
Neem zelf contact op met hen en stel hen het project voor.  

 

2.2.3. Netwerk 
 

Ga op zoek naar de dienst vrijwilligerswerk in je gemeente. Deze dienst kan je eventueel 
doorverwijzen naar organisaties die dringend op zoek zijn naar vrijwilligers. 

 

 

 

GOOD PRACTICE 

Probeer bij aanvang van je zoektocht op zoek te gaan naar organisaties waar er nog niet veel 

vrijwilligers werken.   

Bij je zoektocht naar een perfect match tussen vrijwilliger en organisatie wil je namelijk een 

gevarieerd aanbod vrijwilligerswerk hebben in verschillende sectoren.  

Zo krijgen de anderstalige vrijwilligers de kans om iets te doen die echt bij hen past!  

TIP! 

Neem even een kijkje op de website www.vrijwilligerswerk.be .   

TIP! 

Neem even een kijkje op de website www.vrijwilligerswerk.be .   

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vrijwilligerswerk.be/


2.2.4. Andere doelgroep, ander terrein 

 

De projectcoördinator wou in dit project niet enkel op zoek gaan naar vrijwilligerswerk voor 
anderstalige volwassen vrijwilligers, maar ook de kans geven aan de jeugd om vrijwilligerswerk uit te 
voeren.  

Daarom werden er ook contacten gelegd met de vier speelpleinwerkingen in de gemeenten De 
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.  

 

Er werd een apart draaiboek opgemaakt voor de speelpleinen. Dit draaiboek werd opgemaakt met 
de hulp van VDS Gent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (3) terugvinden. 



3. Anderstalige vrijwilligers 
3.1. Voorbereiding zoektocht anderstalige vrijwilligers 

 

Bij de zoektocht naar geïnteresseerde vrijwilligers, is het belangrijk dat je op voorhand even stilstaat 

bij enkele zaken zoals: 

- Intake 

- Afsprakennota 

- Vrijwilligersvergoeding 

- Functieprofiel 

Bij deze zaken sta je normaalgezien stil bij de zoektocht naar vrijwilligers, maar dit project verloopt 

toch iets anders… 

Via dit project brengt de projectcoördinator de twee actoren (organisatie en vrijwilliger) bij elkaar.  

Hierdoor worden er geen regels en afspraken opgemaakt door het project zelf.  

De projectcoördinator wijst de organisatie er wel op om over bovenstaande zaken na te denken of 

uit te voeren indien deze wettelijk verplicht zijn.  

3.1.1. Intake 

 

Wat er wél door het project wordt opgenomen is het eerste intakegesprek met de potentiële 

anderstalige vrijwilliger. 

Maak op voorhand een intakeformulier op met de vragen die je zeker wil stellen en moet stellen (bv. 

persoonsgegevens).  

Na het intakeformulier wordt het soort vrijwilligerswerk besproken met de potentiële vrijwilliger.  

Zorg daarom dat je een lijst hebt met alle geïnteresseerde organisaties met hun taakinhoud en 

momenten.  

Op die manier weet de potentiële vrijwilliger ook wat te verwachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (4) terugvinden. 



3.1.2. Affiche en flyers 

Om anderstalige vrijwilligers aan te werven, maakte de projectcoördinator flyers en affiches op om 

het project bekend te maken.  

 

3.2. Zoektocht anderstalige vrijwilligers 
 

Na het voorbereidende werk is het tijd om anderstalige vrijwilligers te zoeken. Maar hoe pak je dit nu 

aan?  

3.2.1 Sociale media 

Het eerste kanaal is het digitale kanaal.  

De projectcoördinator maakte een Facebookprofiel aan om op een laagdrempelige manier op zoek te 

gaan naar anderstaligen in de buurt.  

De affiche/flyer kunnen verspreid worden via Facebook en verschillende Facebookpagina’s. 

 

 

 

TIP! 

Voor de doelgroep anderstaligen is het belangrijk om je affiche zo duidelijk mogelijk te maken. 

Vermijd moeilijke en overbodige woorden! Maak eventueel gebruik van pictogrammen of 

afbeeldingen. 

 
VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (5) terugvinden. 

GOOD PRACTICE 

Een affiche alleen werkt niet altijd… Daarom besloot de projectcoördinator om na de vakantie 

(doel: na elke vakantie) zoveel mogelijk reclame te maken in de volwassenonderwijzen in de 

buurt. Dit aan de hand van een interactieve bundel met informatie over de drie acties.  

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (6) terugvinden. 

TIP! 

Zorg ervoor dat je Facebookprofiel voldoende beveiligd is. Het beroepsgeheim telt nog steeds!  

Plaats ook duidelijke regels op je werkprofiel: wat kan er en wat kan niet?  



3.2.2. Doorverwijzing 

Een andere erg belangrijke manier is doorverwijzing. 

Maak op voorhand genoeg contacten met organisaties en diensten in je buurt. Zo kunnen zij gericht 

mensen doorsturen die geïnteresseerd en op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP! 

Doorverwijzing kan via conversatietafels, OCMW, brugfiguren, volwassenonderwijs in de buurt, 

mond-aan-mondreclame, VDAB… 

VALKUIL 

Tijdens het project ondervonden we dat het niet altijd zo evident is om geschikte potentiële 

vrijwilligers te vinden.  

Onze dienst is nog steeds op zoek naar een efficiënte aanpak om vrijwilligers te zoeken.  

 



4. Match  
 

Na de intakegesprekken is het tijd om een match te maken tussen de potentiële anderstalige 

vrijwilliger en de geïnteresseerde organisaties. 

Heb je een vrijwilliger die weet in welke organisatie hij graag wil starten? Super, dan is het tijd voor 

de volgende stap!  

Wanneer de vrijwilliger een organisatie heeft gekozen, kun je een afspraak maken met de 

deelnemende organisatie.  

Er wordt een intake gehouden door de deelnemende organisatie zelf. De projectcoördinator gaat 

mee naar het gesprek om de vrijwilliger te ondersteunen.  

Tijdens dit intakegesprek worden er afspraken gemaakt. De projectcoördinator is hiervan ook op de 

hoogte en kan daarom de afspraken goed opvolgen in de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP! 

Het is belangrijk om genoeg informatie mee te geven met de potentiële vrijwilliger. Zo weet 

hij/zij wat er hem/haar te wachten staat (taakinhoud, engagement…) en zo komt de vrijwilliger 

niet voor verrassingen te staan..  

TIP! 

Dit is (waarschijnlijk) de eerste keer dat een organisatie een intakegesprek afneemt met een 

anderstalige vrijwilliger.  

Dit is een eerste kans voor de coördinator om de organisatie enkele tips mee te geven door zelf 

een voorbeeld te tonen hoe je je taal aanpast aan een anderstalige (bv. trager praten, goed 

articuleren, geen dialect gebruiken, gebaren gebruiken…). 

TIP! 

Controleer zeker de anderstalige vrijwilliger, heeft hij/zij alles begrepen? 



5. In de praktijk 

Wanneer het intakegesprek achter de rug is, kan het echte werk beginnen.  

De vrijwilliger is ingestapt in de vrijwilligerswerking en zet zich nu enkele dagen in, maar wat nu?  

5.1. Opvolging 
 

De taak van de projectcoördinator is om de organisatie en de vrijwilliger goed op te volgen.  
Komen beide actoren de gemaakte afspraken na?  

Indien dit niet gebeurd, neem dan meteen actie. Zo geef je ondersteuning aan de organisatie of aan 

de vrijwilliger. 

 

5.2. Ondersteuning 
 

5.2.1. Op de werkvloer 

De ondersteuning van de VDAB is een onderdeel van het project.  

De VDAB geeft de projectcoördinator een opleiding onder de vorm ‘train-the-trainer’.  

Samen met de VDAB (of apart) ging de projectcoördinator meermaals op bezoek op de werkvloer 

zelf.  

Zo behoud je het contact met de organisatie en de vrijwilliger én zie je de vrijwilliger aan het werk in 

zijn werkomgeving. 

 

 

 

 

TIP! 

Neem om de twee weken , of minstens maandelijks, contact op met de organisatie en de 

vrijwilliger. Zo blijf je betrokken bij het vrijwilligerswerk!  

Vragen die je hen kunt stellen: 

- Worden de gemaakte afspraken nageleefd? 

- Wat verliep er goed? 

- Wat verliep er minder goed? 

- Welke taken worden goed uitgevoerd, welke minder? Hoe komt dit volgens jou?  

- … 

GOOD PRACTICE 

Wanneer je aanwezig bent op de werkvloer, kun je zaken zien die je anders niet ziet. Zo kun je 

tips geven rond taal op de werkvloer (instructies op de muur, de taal die gesproken wordt…). 

 



Naast de ‘informelere’ bezoeken, is het ook belangrijk om formele momenten in te plannen. 

Zo kun je samenzitten met verschillende personen die samenwerken met de vrijwilliger om te kijken 

wat er goed gaat en wat er minder goed gaat.  

 

Ook kun je een formeel evaluatiegesprek invoeren met de vrijwilliger.  

 

5.2.3. Oefenkansen Nederlands 

Via het uitvoeren van vrijwilligerswerk in een Nederlandstalige organisatie, krijg je al veel 

oefenkansen Nederlands voorgeschoteld.  

Maar je kan als projectcoördinator nog altijd extra oefenkansen Nederlands aanreiken! 

Daarom ontwikkelde de dienst een taalboekje. Dit taalboekje kunnen de vrijwilligers overal mee 

naartoe nemen.  

In dit taalboekje staan verschillende zaken zoals taaltips, uit te voeren taken met afbeeldingen (zo 

kun je op de werkvloer zaken aanwijzen), maandelijkse taaloefeningen etc.  

 

 

 

 

TIP! 

Tijdens deze momenten komen er vaak heel wat vragen naar boven. Zorg ervoor dat je hierop 

goed voorbereid bent door bv. enkele methodieken bij de hand te hebben of tips mee te nemen. 

. 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (8) terugvinden. 

VOORBEELD 

Een voorbeeld kun je in bijlage (7) terugvinden. 



5.3. Valkuilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALKUIL 

Tijdens het project stootten we op enkele valkuilen: 

- Engagement 

Het engagement van sommige anderstalige vrijwilligers was niet altijd even groot.  

Een reden hiervoor kan zijn dat het concept ‘vrijwilligerswerk’ en ‘engagement’ nog niet 

helemaal goed begrepen wordt door de persoon.  

Probeer hierover in gesprek te gaan en dit gespreksonderwerp goed open te trekken.  

Daarnaast verandert het leven soms snel van een anderstalige: er wordt een job gevonden, men 

kan instappen in een opleiding, mensen verhuizen… waardoor het vrijwilligerswerk opgegeven 

werd. 

- Cultuurverschillen 

Tijdens het project werd de organisatie soms geconfronteerd met cultuurverschillen.  

Het is belangrijk om ook dit gesprek open te trekken zodat je weet wat sommige mensen drijft.  

Bv: Een anderstalige vrijwilliger wou niet meer in de keuken helpen. De personeelsleden begrepen 

niet waarom. Na een gesprek bleek dat de vrijwilliger niet meer in de keuken wou werken omdat 

de vrijwilliger varkensvlees moest behandelen. Erna werd er gekeken voor een oplossing waar het 

personeel en de vrijwilliger mee akkoord ging. 

- Personeel 

Soms staat de organisatie volledig achter samenwerken met anderstalige vrijwilligers, maar het 

personeel is nog niet helemaal overtuigd… 

Het is belangrijk om hier als projectcoördinator van op de hoogte te zijn. De organisatie op zich 

dient hiervoor in gesprek te gaan met elkaar tijdens een vergadering enzovoort. De coördinator 

kan enkele tips geven over hoe dit aan te pakken.   



6. Verankering 
 

De deelnemende organisaties en de overnemende organisaties krijgen dit draaiboek als 

ondersteuning.  
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1. Intakeformulier organisatie 
 

 

1) Organisatie: 

 

 

 

2) Taakinhoud: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Intake door organisatie zelf? 

 

4) Gevraagde competenties van de vrijwilliger: 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tijdsbestek: 

 

 

 

 

6) Ondersteuning op de werkvloer: 

 

 

 

7) Is er een vrijwilligersvergoeding? 

 

8) Verzekering vrijwilliger? 

 

9) Opmerkingen van de organisatie: 

 

 

 

PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN  

ABC @ WERK 



2. Draaiboek organisatie 
 

 

Elke dag Nederlands! 

ABC @ WERK 

Organisaties  

1. Omschrijving actie 

De intergemeentelijke dienst (W)Integratie verkreeg subsidies via het Agentschap Integratie en 

Inburgering om een aantal acties op poten te zetten omtrent taalstimulering. Het project kreeg 

de naam ‘Elke dag Nederlands!’. 

Eén van de acties die onder het project vallen, is ABC @ Werk.  

Via ABC @ werk kunnen anderstaligen vrijwilligerswerk uitvoeren. Op deze manier krijgen de 

anderstaligen de kans om vrijwilligerswerk te doen en terwijl Nederlands te oefenen.  

Hiervoor werkt de dienst samen met de VDAB. 

Samen met de VDAB willen we u als organisatie ondersteunen door op de werkvloer met u 

enkele reële casussen te bespreken.  

Afspraken hierrond worden verder gecommuniceerd.  

 

2. Waarom met anderstalige vrijwilligers werken in uw organisatie? 

Werken met anderstalige vrijwilligers heeft heel wat voordelen voor de werking/organisatie. 

Hieronder maken we een korte opsomming: 

• Zeer gemotiveerde medewerkers 

Men wil werken, men wil Nederlands leren en men wil een sociaal netwerk uitbouwen 

• De anderstalige vrijwilligers zorgen voor meer diversiteit binnen de werking 

• Er komen extra talen bij op de werkvloer 

Dit is handig voor het tolken bij anderstalige klanten/bewoners/cliënten…  

• Het inzetten van anderstalige vrijwilligers zorgt voor een weerspiegeling van de 

maatschappij  

Ook zijn er voor de anderstalige vrijwilligers heel wat voordelen:  

• De anderstalige vrijwilligers krijgen de kans om Nederlands te leren of om te 

onderhouden 

• Netwerk uitbouwen (nieuwe vrienden leren kennen, band opbouwen met 

verantwoordelijken, potentieel om andere organisaties te leren kennen) 

• Kans om eventueel een centje bij te verdienen 

• Een nuttige bezigheid/invulling tijdens de vrije tijd 

• Kan de integratie bevorderen; identiteit ontwikkelen, gevoel nuttig te zijn 

• Gevoel ‘normaal te zijn’ 

• Mogelijkheid om competenties te ontwikkelen (bv leren omgaan met anderen, 

werkcultuur leren kennen…) 

• Voldoening en dankbaarheid ervaren door dit engagement op te nemen 

• Aanvaard worden binnen een groep 

 

 

 



 

3. Enkele tips 

Wanneer je anderstalige vrijwilligers aanneemt kun je ook te maken krijgen met enkele 

moeilijkheden. Daarom hier enkele tips:  

❖ Kennismaking/rondleiding: 

 

• Duidelijke informatie 

Het is belangrijk om bij het begin goed stil te staan bij enkele zaken. Zo vermijd je 

misverstanden! 

Geef duidelijke informatie over wie jullie zijn, waar de werking/organisatie voor staat en 

wat er verwacht wordt van een vrijwilliger. 

Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen en er zeker van te zijn dat alle info 

begrepen is. 

• Rondleiding  

Geef een rondleiding op de werkvloer/organisatie zelf.  

Welke terreinen/verdiepingen/… zijn er? Wat kun je waar vinden?  

Wie is wie op de werking? Bij wie kan je terecht voor welke vragen en problemen? 

Waar is het toilet? Waar kun je water halen? Enzovoort.  

• Tijd vrijmaken om anderstalige vrijwilligers te integreren in de vrijwilligersgroep.  

 

❖ Afspraken en verwachtingen  

 

• Verwachtingen van een vrijwilliger duidelijk stellen (zowel voor, tijdens als na de 

activiteiten). 

 

• Afspraken van de organisatie duidelijk maken op voorhand. Zo kunnen er 

conflicten/misverstanden vermeden worden.  

 

• Tijd vrijmaken om verwachtingen mee om te zetten in concrete acties. 

Wanneer je een anderstalige vrijwilliger begeleidt is het belangrijk om niet gewoon te 

zeggen ‘Je moet dit klusje uitvoeren’, maar ook concreet uitleggen door bijvoorbeeld 

iets voor te tonen/hoe je eraan begint. 

 

 

❖ Veilige context 

 

• Het is belangrijk dat de vrijwilliger zich steeds veilig en welkom voelt tijdens het 

vrijwilligerswerk.  

 

• Verwelkom steeds de vrijwilliger wanneer hij/zij toekomt. 

 

• Is er een mogelijkheid om iets te drinken? 

 

• Maak duidelijk bij wie de vrijwilliger steeds terecht kan bij vragen of problemen.  

 

 

 

 

 

 

 



❖ Taaltips 

Soms kan taal een barrière zijn, daarom hier enkele tips: 

 

• Probeer niet al te snel over te schakelen op een andere taal. 

 

• Probeer langzaam te praten en articuleer goed. 

 

• Vermijd dialectwoorden of geef het synoniem in ABN. 

 

• Probeer eenvoudige woorden te gebruiken. Let wel op dat je geen kleutertaal gebruikt.  

 

• Wanneer de vrijwilliger iets niet begrijpt, probeer dit te hertalen. Leg iets uit in andere 

woorden. 

 

• Vermijd figuurlijk taalgebruik zoals spreekwoorden.  

 

• Wanneer de vrijwilliger een fout maakt, probeer dit niet aan te duiden als een fout. 

Corrigeer net op een positieve manier.  

Bv. ‘Ik heb thuis vijf kats.’ – ‘Dus jij hebt thuis vijf katten?’. 

 

• Gebruik gebaren ter ondersteuning en/of duid zaken aan. 

 

• Vermijd het gebruik van Tarzantaal. 

Bijvoorbeeld: zeg niet ‘Jij stoel.’, maar wel ‘Jij mag zitten op die stoel.’. 

 

• Let er op dat je de deelnemers de kans geeft om zelf na te denken over de woorden. 

Probeer niet al te snel te gaan. Het zoeken naar woorden kan tijd in beslag nemen.  

 

• Stel gerichte vragen. 

Soms zeggen anderstaligen dat ze je begrepen hebben, terwijl dat niet zo is. Dit komt 

door een cultuurverschil.  

Vraag meer dan enkel ‘Begrijp je het?’. Stel vragen waarop de anderstalige niet met 

een ‘ja’ of een ‘neen’ kan beantwoorden.  

Als je merkt dat de anderstalige niet alles begrepen heeft, herhaal dan je uitleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Draaiboek speelpleinen 
 

 

Elke dag Nederlands! 

ABC @ WERK 

Speelplein  

4. Omschrijving actie 

De intergemeentelijke dienst (W)Integratie verkreeg subsidies via het Agentschap Integratie en 

Inburgering om een aantal acties op poten te zetten omtrent taalstimulering. Het project kreeg 

de naam ‘Elke dag Nederlands!’. 

Eén van de acties die onder het project vallen, is de actie ABC @ Werk.  

Via ABC @ werk kunnen anderstaligen vrijwilligerswerk uitvoeren. Op deze manier krijgen de 

anderstaligen de kans om vrijwilligerswerk te doen en terwijl Nederlands te oefenen.  

Hiervoor werkt de dienst samen met de VDAB. 

De dienst heeft besloten om niet enkel en alleen volwassen personen hierin te ondersteunen 

maar ook middelbare jongeren. Daarom wil de dienst graag via dit project de lokale 

speelpleinen ondersteunen. 

 

5. Waarom anderstalige animatoren aannemen in de werking? 

Via VDS Gent verkreeg de dienst een opsomming sterktes van de doelgroep. Deze zijn de 

volgende: 

Sterktes vanuit het oogpunt van de werking: 

• Zeer gemotiveerde medewerkers 

Men wil werken, men wil Nederlands leren en men wil een sociaal netwerk uitbouwen 

• Potentieel grote instroom van animatoren 

Er wordt een extra doelgroep aangesproken, er wordt aan mond-aan-mond reclame 

gedaan, de speelpleinen worden bekend 

• De animatoren zorgen voor meer diversiteit binnen de werking 

• Er komen extra talen bij op de werking 

Dit is handig voor het tolken bij kinderen of bij ouders die geen Nederlands kennen 

• Er is een nieuwe of andere kijk op de werking 

• Het aannemen van anderstalige animatoren zorgt voor een goede representatie van de 

maatschappij 

• Er kan een toestroom van kinderen door de diversiteit van de animatoren ontstaan 

Sterktes vanuit het oogpunt van de doelgroep: 

• De anderstalige animatoren krijgen de kans om Nederlands te leren of om te 

onderhouden 

• Netwerk uitbouwen (nieuwe vrienden leren kennen, band opbouwen met 

speelpleinverantwoordelijke) 

• Kans om een centje bij te verdienen 

• Een bezigheid / invulling tijdens de vakantieperiode 

• Kan de integratie bevorderen; identiteit ontwikkelen, gevoel nuttig te zijn 

• Gevoel ‘normaal te zijn’ 

• Mogelijkheid om competenties te ontwikkelen (bv leren omgaan met kinderen, ouders, 

de buurt) 

• Voldoening en dankbaarheid ervaren door dit engagement op te nemen 

• Aanvaard worden binnen een groep 



 

Via VDS Gent verkreeg de dienst een opsomming van enkele moeilijkheden van de doelgroep. 

Deze zijn de volgende: 

Moeilijkheden vanuit het oogpunt van de werking: 

• Moeilijk om takenpakket duidelijk gecommuniceerd te krijgen 

• Communicatie met andere animatoren 

• Verschillende normen en waarden botsen soms (bv op tijd komen) 

• Nodig om rekening te houden met de draagkracht van het plein; noodzakelijk om meer 

ondersteuning te bieden 

• Sommige animatoren hebben een traumatische achtergrond en dit wordt soms 

getriggerd op de werking 

• Culturele verschillen worden niet door iedereen verstaan (binnen de animatorenploeg, 

bv hoofddoek) 

Moeilijkheden vanuit het oogpunt van de doelgroep: 

• Nederlands wordt als drempel ervaren (zowel om de stap te zetten als tijdens de 

werking zelf: frustrerend niet steeds te kunnen zeggen wat ze denken / voelen 

• Relatieve onbekendheid met het concept spelen / speelpleinwerking 

• Culturele verschillen die soms voor misverstanden / conflicten kan leiden (vanuit ander 

referentiekader kijken naar zaken) 

• Als er veel instroom is vanuit dezelfde taalgroep nodig om Nederlands te bewaken 

(geen ze zelf aan, maar ook mede animatoren) 

• Soms onduidelijke verwachtingen van zowel de werking als de animator die niet steeds 

strookt met elkaar 

• Gepest worden vanuit de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Enkele tips 

Wanneer je anderstalige animatoren aanneemt als stagiair of als animator kun je ook te 

maken krijgen met enkele moeilijkheden. Daarom geeft VDS Gent de volgende tips om de 

anderstalige stagiair of animator zo goed mogelijk te integreren in de werking: 

• Duidelijke informatie 

Het is belangrijk om bij het begin van de stage/werkperiode goed stil te staan bij 

enkele zaken. Zo vermijd je misverstanden! 

Geef duidelijke informatie over wie jullie zijn, waar de werking voor staat en wat er 

verwacht wordt van een animator. 

Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen en er zeker van te zijn dat alle info 

begrepen is. 

• Rondleiding  

Geef een rondleiding op de werking zelf.  

Welke terreinen zijn er? Wat kun je waar vinden? Waar is de monizone? 

Wie is wie op de werking? Bij wie kan je terecht voor welke vragen en problemen? 

• Verwachtingen van een animatoren duidelijk stellen (zowel voor, tijdens als na de 

activiteiten 

• Tijd vrijmaken om verwachtingen mee om te zetten in concrete acties  

Wanneer je een stagiair begeleidt is het belangrijk om niet gewoon te zeggen ‘Je 

moet een activiteit maken’, maar eerder concreet maken bijvoorbeeld: een 

voorbeeld geven van hoe een activiteit eruit ziet, hoe je er aan begint… 

• Competenties duidelijk inschatten en op basis hiervan coachen en ondersteunen 

om te groeien (niet het onhaalbare verwachten, maar ook niet onderschatten) 

• Tijd vrijmaken voor evaluaties (tussentijds momenten voorzien, formeel 

coachingsgesprek noodzakelijk en mede door de taal hier voldoende tijd voor 

vrijmaken zodat alles goed begrepen wordt) 

• Nadenken over een taalbeleid; kan/mag tijdens voorbereidings – of 

evaluatiemomenten vertaald worden? 

• Tijd vrijmaken om anderstalige nieuwkomers te integreren in de groep 

• Als werking open staan om tegen de grenzen van de eigen werking aan te botsen. Is 

de ploeg en het systeem klaar om vanuit verschillen van referentiekaders bv 

bepaalde zaken in vraag te stellen en tot oplossing te komen waar iedereen zich 

goed bij voelt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Intake vrijwilliger 

 

 
 
Gesprekvoerder:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. PERSOONSGEGEVENS 

 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: Man / Vrouw 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Burgerlijke staat: Gehuwd / Samenwonend /Alleenstaand 
Kinderen: Ja / Neen 
     Indien ja: Hoeveel kinderen?:…………………………………………………………………………………………… 
        Leeftijd(en)?...................................................................................................................... 
Rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon/GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuele contactpersoon (met telefoonnummer):………………………………………………………………………… 
Rekeningnummer (voor verzekering):……………………………………………………………………………………………… 
 

2. ERVARING 

 
Huidig statuut: 
Student / Werknemer / Zelfstandig / Ambtenaar / Leefloongerechtigd / Werkzoekend / Invalide / 
Arbeidsongeschikt / Huisvrouw of man / Bruggepensioneerde / Pensioen / Ander 
U ontvangt een uitkering?: Ja / Neen 
Vooropleiding:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Talenkennis:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Volg je Nederlandse les?: Ja / Neen 
Welke school?:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Welk niveau?: (minstens 1.1./1.2.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Werkervaring:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vrijwilligerservaring: Ja / Neen 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Indien neen: Waarom gestopt?:…………………………………………………………………………………………. 

PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN – ABC @ WERK 

INTAKE VRIJWILLIGERS 



            Wat vond je er leuk aan?:……………………………………………………………………… 
            Wat vond je er minder leuk aan?:………………………………………………………………. 
Hobby’s en interesses:…………………………………………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. MOTIVATIE 

 
Waarom wil je deelnemen aan dit project?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wat denk je er zelf aan te hebben?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wat weet je al over de organisatie (W)Integratie?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. CAPACITEITEN 

 
Wat zijn jouw sterktes als vrijwilliger? (3): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kun je enkele werkpunten over jezelf geven? (2): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zijn er medische zaken (ziektes, gebruik van medicatie) die van invloed kunnen zijn op de 
uitvoering van je vrijwilligerswerk?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Situatievraag: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ENGAGEMENT 

 
Wanneer kun je je meestal vrijmaken? 

Maandag: voormiddag / namiddag / avond 
Dinsdag: voormiddag / namiddag / avond 
Woensdag: voormiddag / namiddag / avond 
Donderdag: voormiddag / namiddag / avond 
Vrijdag: voormiddag / namiddag / avond  
Zaterdag: voormiddag / namiddag / avond  
Zondag: voormiddag / namiddag / avond  

Hoeveel tijd kan of wil je besteden?.................................................................................................... 
Zijn er periodes waarin je minder beschikbaar bent?.......................................................................... 
In welke gemeente kun jij vrijwilliger zijn? 
 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Veurne 



Hoe verplaats je je meestal?: Te voet / Fiets / Openbaar vervoer / Auto 
Heb je een auto ter beschikking?: Ja / Neen 
 Indien ja: 
Nummerplaat:………………………………………………………………………………………………………… 
Heb je een lijnabonnement?: Ja / Neen  
Heb je een fiets ter beschikking?: Ja / Neen  
 

6. WENSEN 

 
Wat wil je als vrijwilligerswerk doen?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zijn er bepaalde mensen of situaties waarvan je weet dat je er niet goed mee overweg kan?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ALGEMENE OPMERKINGEN DOOR AANVRAGER 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

8. Onze verwachtingen naar onze vrijwilligers toe: 

 
Functieprofiel werd in bijlage meegegeven: Ja / Neen 
Formulier goed gedrag en zeden afgeleverd: Ja / Neen 
Afsprakennota werd ondertekend: Ja / Neen  
Scan identiteitskaart: Ja / Neen 
Personeelsfiche ingevuld: Ja / Neen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Affiche/flyer 
 

 
 
 

 
 



6. Ander promotiemateriaal 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Evaluatiegesprek 
 

Gesprekvoerder:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. PERSOONSGEGEVENS 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. EVALUATIE 

 

Sterktepunten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Wat kan er beter? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................ 

 

Wat gaat de vrijwilliger doen om dit te verbeteren?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

EVALUATIEFORMULIER VRIJWILLIGERS 

ABC@WERK 



Hoe gaat het op vlak van communicatie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Hoe voelt de vrijwilliger zich in de organisatie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Waar kan de organisatie aan werken?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Wil de vrijwilliger blijven verder doen? Waarom wel/niet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Extra: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 



8. Taalboekje 
 

 
MIJN TAALSCHRIFT 

 
 
Naam: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Gsm-nummer:……………………………………………………………………… 
 
Organisatie:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon organisatie: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Contact ABC@Werk: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



 
AFSPRAKEN 

 
 
Ik moet komen op de volgende momenten: 
 
Maandag:……………………………………………………………………………. 
Dinsdag:………………………………………………………………………………. 
Woensdag:………………………………………………………………………….. 
Donderdag:…………………………………………………………………………. 
Vrijdag:………………………………………………………………………………… 
Zaterdag:…………………………………………………………………………….. 
Zondag:……………………………………………………………………………….. 
 
 
Wanneer ik NIET kan komen, verwittig ik de 
verantwoordelijke telefonisch of via mail: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Wanneer de verantwoordelijke NIET bereikbaar is, verwittig 
ik Michèle: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere afspraken: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 



 
TAALTIPS 

 
1. Durf Nederlands spreken! 

Je leert een taal door die te spreken. 
 

2. Fouten maken mag!  
Je hoeft je niet te schamen! 
Vraag aan anderen om je te verbeteren als je 
dat wil! 
 

3. Wanneer je iets niet begrijpt, zeg dit aan de 
persoon. 
Zeg ook waarom je iets niet begrijpt. 
Bijvoorbeeld:  
‘’Ik heb het niet begrepen omdat je te snel 
praatte. Kun je je zin even trager herhalen 
alstublieft?’’ 
 

4. Probeer zoveel mogelijk nieuwe woorden te 
onthouden. 
Schrijf nieuwe woorden op in dit schriftje en 
voeg de vertaling bij! 
Lukt het niet om het woord te schrijven? Vraag 
hulp! 
 

5. Heb je een vraag?  
Stel je vraag zeker aan je meter of peter! 

 
 



 
MIJN TAKEN 

 
 
Bedden opmaken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER TAAK -> AFBEELDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


