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Vrijwilliger zijn …  

 

Is vrijwillig  

maar niet vrijblijvend  

 

Is verbonden  

maar niet gebonden  

 

Is onbetaalbaar  

maar niet te koop  

 

Is positief denken 

  

Is positief doen  

 

Met als enige doel:  

voor jezelf en de ander  

een goed gevoel 

In deze brochure 

Vrijwilligen in 

• de Sociale Dienst 5 

• een dienstencentrum 11 

• jouw buurt 19 

• het dagverzorgingscentrum 25 

• de thuiszorg 35 

• een woonzorgcentrum 41 

Vrijwilligersfiche 29 

Informatienota 52 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag meer informatie? 

 

Sandra Snick 

coördinator vrijwilligerswerking 

vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be   

 

VRIJWILLIGERSLOKET 

LDC De Parette | ma - woe - vrij |  
8u30 - 12u | 056 73 52 24 

LDC De Vlinder | di - do |  
8u30 - 12u | 056 89 78 71 

De coördinator vrijwilligerswerking is  

• verantwoordelijk voor informatie over ‘rechten en plichten 
van organisatie en vrijwilliger’. 

• gemandateerde voor ondertekening van de afsprakennota. 

• contactpersoon te verwittigen bij ongevallen. 

 
Bij afwezigheid van de coördinator vrijwilligerswerking, kan je de 
vrijwilligersverantwoordelijke van de eigen afdeling contacteren. 



Welkom, vrijwilliger ! 
 

Met plezier richt ik me tot jou ! Als je deze 
brochure ter hand neemt, betekent dit dat je de 
stap wil zetten of reeds hebt gezet om bij ons te 
‘vrijwilligen’. Ik wil je dan ook eerst en vooral 
van harte welkom heten in onze organisatie. 

Wij streven er naar een organisatie te zijn die 
“met mensen voor mensen” werkt; jouw bijdrage 
is voor ons van ontzettend groot belang. Je 
assisteert ons niet alleen in alles wat je doet, je 
biedt mensen een luisterend oor aan, een 
helpende hand, een schouderklopje. Op die 
manier lever je bemoedigend werk én ben je 
ook één van onze vele voelsprieten in onze 
samenleving. We proberen steeds voeling te 
hebben met alle mensen en slagen daar in 
mede dankzij jouw inbreng. Ook daarom vinden 
we jouw inzet belangrijk en zijn we je dankbaar. 

In deze brochure kan je er alle mogelijkheden 
op na lezen, net als het kader dat we voor jou 
scheppen.  

Onze coördinator, Sandra Snick, zal je 
bovendien graag verder op weg helpen.  

Veel succes en plezier in wat je doet en bedankt 
voor jouw inbreng ! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Hans Piepers 

Algemeen Directeur Zorgbedrijf 

 



WAT BIEDEN WIJ JOU ? 
 

• Een zinvolle, onbezoldigde, vrijetijdsbesteding  

• Een ruime keuze aan vrijwilligerswerk 

• Maatwerk: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil 
investeren , waar je je wil inzetten en welke taken je 
wenst op te nemen 

• Een groep geëngageerde en gemotiveerde 
medevrijwilligers 

• Een degelijke verzekering: burgerlijke 
aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 
rechtsbijstand 

• Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding 

• Regelmatig vorming of opleiding 

• Gratis deelname aan 2 infomomenten naar keuze in 
één van onze dienstencentra 

• Een jaarlijks vrijwilligersfeest  

• Een jaarlijkse activiteit met de vrijwilligers van je eigen 
afdeling 

• Een gratis drankje of een drankbonnetje tijdens je 
vrijwilligerswerk 

• Een dagschotel aan personeelstarief in één van de 
restaurants van de dienstencentra op de dag van een 
activiteit, na reservatie en op vertoon van je 
vrijwilligerskaart 

• Een gratis griepvaccin 

• Een attentie voor je verjaardag 

• Een gratis abonnement op de Parettegazette 
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Je kan een beroep doen op de Sociale Dienst voor: 

 

•  Algemene info, advies of doorverwijzing naar juiste hulp 

• Recht op maatschappelijke integratie: leefloon en/of begeleiding naar werk 

• Financiële hulp: aanvullende steun, voorschotten, éénmalige steun, … 

• Schuldhulpverlening: budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling 

• Opvang en begeleiding asielzoekers 

• Opvang in een doorgangswoning en tijdelijk verblijf 

• Aanvragen stookoliepremie, minimale levering gas, energiescan, … 

• Materiële hulp en ontmoeting: sociale kruidenier, groepswerk 

 

SOCIALE DIENST  
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VRIJWILLIGEN BINNEN DE SOCIALE DIENST 
 

Elke burger heeft recht op maatschappelijke dienstverlening om een leven te kunnen leiden dat  
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De Sociale dienst van het OCMW richt zich naar elke  
inwoner van Harelbeke en biedt maatschappelijke hulpverlening waar nodig.  

Elke Harelbekenaar kan er terecht bij een maatschappelijk werk(st)er met de meest uiteenlopen-
de vragen en problemen. Samen met de cliënt gaat de maatschappelijk werk(st)er na hoe deze  
problemen of moeilijkheden het best aangepakt kunnen worden. Discretie staat hierbij voorop. 

  
De sociale dienst heeft, naast de medewerkers van het OCMW, een belangrijke inzet van vrijwilligers 
om haar dienstverlening te ondersteunen. Samen streven ze naar maatschappelijke integratie voor de 
cliënten van de Sociale Dienst.  

VZW De Oever 
 

Vzw De Oever organiseert in samenwerking met 
de Sociale Dienst en met ondersteuning van de 
Voedselbank West-Vlaanderen voedselhulp 
voor gezinnen / alleenstaanden doorverwezen 
door de Sociale Dienst.   
Dit gebeurt in een winkelconcept en gaat door 
op dinsdagnamiddag van 15u tot 18u.  

Daarnaast organiseert vzw De Oever onder an-
dere activiteiten voor kansarme kinderen, zoals 
bv. een jaarlijks  Sinterklaasfeest. 

VZW De Spie 
 

Vzw De Spie organiseert in samenwerking met 
de Sociale Dienst een huiswerkklas voor  
kinderen uit kwetsbare gezinnen in Harelbeke. 

Daarnaast organiseert vzw De Spie ontmoetings
-activiteiten. 

huis van welzijn 
Paretteplein 19 
8530 Harelbeke 

 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

Els Debaere 

Maatschappelijk werker 

056 73 51 90 

Els.debaere@ocmwharelbeke.be 
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Werk mee in de Sociale Kruidenier 

JIJ  bent sociaal, discreet en kan omgaan met diversiteit.   
 neemt vlot initiatief, hebt verantwoordelijkheidszin en werkt graag samen. 

 

Je haalt goederen op in de voedselbank Zuid-West-Vlaanderen 
(in Kuurne) en bij lokale ondernemers. Je vult rekken aan in de 
winkelruimte. Je portioneert producten (verdeelt producten in 
zakjes, versnijdt en weegt producten af, …). Je bedient mensen 
tijdens de openingsuren. Je helpt mee aan de stocktelling. 

Het vrijwilligerswerk situeert zich vooral op maandag, dinsdag 
of vrijdag. 

 

Werk mee aan het Sinterklaasfeest 

JIJ  bent sociaal ingesteld en kan omgaan met diversiteit.   
 bent hulpvaardig, neemt vlot initiatief en werkt graag samen. 

 

Jaarlijks organiseert vzw De Oever een Sinterklaasfeest voor de 
kinderen van cliënten van het OCMW. 

Je helpt mee bij het organiseren van het Sinterklaasfeest (vanaf 
september). 

Je helpt mee op het Sinterklaasfeest zelf (bediening van koffie, 
koeken, …). Dit feest gaat door op een zondag eind november.   

 

Help mee in de huiswerkklas 

JIJ  bent sociaal ingesteld en kan omgaan met diversiteit.   
 bent hulpvaardig, neemt vlot initiatief en werkt graag samen. 

 

De Sociale Dienst organiseert samen met vzw De Spie een huis-
werkklas. Deze gaat tijdens het schooljaar door op woensdag 
van 13u-14u30 en op vrijdag van 16u30-17u30. Tijdens schoolva-
kanties is er geen huiswerkklas. 

De huiswerkklas richt zich tot leerlingen uit het lager onderwijs. 
Je begeleidt hen in lezen, rekenen, plannen, agenda overlopen, 
…  

 

VRIJWILLIGERSTAKEN  



Begeleid asielzoekers in het LOI 

JIJ  bent sociaal, maakt vlot contact met anderen en kan omgaan met diversiteit.   
 bent hulpvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en neemt vlot initiatief. 

 

De opvang van vluchtelingen gebeurt via het Lokaal Opvang 
Initiatief van het OCMW. De asielzoekers die door Fedasil wor-
den toegewezen aan Harelbeke worden begeleid door de soci-
ale dienst van het OCMW.  

Asielzoekers hebben hier meestal geen eigen netwerk. Ze komen in een onbekende stad 
waar ze niemand kennen. Om de vluchtelingen wegwijs te maken in het dagelijks leven in 
Harelbeke zijn we op zoek naar vrijwilligers en buddy’s. 

Wat kan dit inhouden? 

• Samen met de aangekomen vluchtelingen verken je Harelbeke. Je neemt ze mee naar 
winkel, de Kringloopwinkels, de bibliotheek. Je begeleidt ze naar de dokter/de apo-
theek. Je wijst ze de weg naar het wassalon. Je trekt er samen op uit naar de Gavers. 
Je gaat sporten in een sportzaal. Je gaat samen naar de spelotheek. … 

• Je begeleidt de vluchtelingen naar administratieve diensten: het stadhuis, de bank, 
de mutualiteit. Je helpt bij de inschrijving in een school of speelpleinwerking. … 

• Je geeft uitleg over het sorteren van huisvuil. Je toont ze waar het containerpark/de 
glascontainer is. Je geeft ze uitleg bij de verschillende poetsproducten (in de woning). 

• Je helpt bij het bezichtigen van een woning. 

• Je gaat af en toe eens langs om te horen of je met iets kan helpen.  

• Je tolkt om zo een juiste en correcte communicatie mogelijk te maken. 

• ... 

 

De begeleiding door de buddy’s gebeurt in samenspraak met de maatschappelijk werker 
van het OCMW. 

Wanneer er nieuwe vluchtelingen toekomen worden de kandidaat-buddy’s opgeroepen. We 
pogen een optimale match te realiseren tussen vrijwilliger/buddy en vluchteling. 

 

 
 

VRIJWILLIGERSTAKEN 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Begeleid deelnemers in het naai-atelier 

JIJ  bent sociaal en vriendelijk en kan omgaan met diversiteit.   
 naait graag, kan zelfstandig werken en hebt verantwoordelijkheidszin.   

 

Voor de werking van het pop-up naai-atelier zijn we nog op 
zoek naar mensen die thuis zijn in de wereld van naaien, retou-
ches en mode. Je helpt (allochtone) deelnemers bij hun naai-
creaties. Er worden allerhande zaken gemaakt: kledij voor da-
mes, materialen voor de kinderen (sportzak, pennenzak), gor-
dijnen, ... 

Het naaiatelier gaat door op donderdagvoormiddag. 

 
Begeleid deelnemers aan de kooksessies 

JIJ  bent sociaal en vriendelijk en kan omgaan met diversiteit.   
 kookt graag, hebt verantwoordelijkheidszin en neemt vlot initiatief.   

 

De Sociale dienst organiseert kooksessies voor hun cliënten. Er 
wordt in groep gekookt, er worden gerechten uitgewisseld en 
tips gegeven over: lekker en gezond koken, budgetvriendelijk 
koken, seizoensgebonden producten, snijtechnieken, presenta-
tie van gerechten, ...  

Je helpt de kooksessies mee voorbereiden en/of begeleiden.  

De kooksessies vinden plaats 1x per maand.   
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Ben je 55-plusser?  

Sport je graag samen met mensen uit de buurt?  

Wil je ook blijven leren en ontdekken?  

Eet je graag in goed gezelschap je middagmaal?  

Heb je soms hulp nodig in huis maar weet je niet waar terecht met je vragen? 

 
Wij bieden je 
• een lokaal dienstencentrum in je buurt 

• een gezellige cafetaria en verzorgd restaurant 

• een ruim aanbod aan sport en ontspanning 

• boeiende vormingen en infomomenten 

• gezondheidsadvies en lichaamsverzorging  

• een luisterend oor en advies op maat 

 

En dit alles steeds met de glimlach en met jouw wensen in het achterhoofd. 

LOKALE DIENSTENCENTRA 
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VRIJWILLIGEN IN EEN VAN ONZE DIENSTENCENTRA 
 

De lokale dienstencentra zijn er voor de thuiswonende Harelbeekse 55-plussers. Ze bieden een ruim 
aanbod aan ontspannende en sportieve activiteiten. Ze organiseren boeiende vormingen en infomo-
menten. De bezoeker kan er terecht voor gezondheidsadvies en lichaamsverzorging, en vindt er tevens 
een luisterend oor en advies op maat.  
De bezoeker leert er nieuwe mensen uit je buurt kennen tijdens de vele activiteiten. Bij mooi weer kan 
hij een pintje drinken op het terras van een van de cafetaria's. Elke weekdag kan hij in een van onze 
restaurants een gezonde warme maaltijd nuttigen.  
Een team van vrijwilligers helpt waar nodig en begeleidt de vele ontspanningsactiviteiten. De bezoeker 
staat centraal. 

LDC De Parette LDC De Vlinder 

LDC De Parette 
Paretteplein 19 
8530 Harelbeke 

LDC De Vlinder 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke 
 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Ine D’haene & Céline Devies  

centrumleiders 

056 73 52 28 

centrumleidersdeparette 
@zbharelbeke.be 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Mieke Derez 

centrumleider 

056 89 78 70 

mieke.derez@zbharelbeke.be 

DH De Rijstpekker 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Dagmar Vereecke 

centrumleider 

056 73 52 69 

dagmar.vereecke@zbharelbeke.be 

DH De Rijstpekker 
Kasteelstraat 13 
8531 Hulste 
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De Parettegazette 
 

De Parettegazette wijdt de bezoeker in in de wondere wereld van de LDC’s. Je kan er een gedetailleerd 
overzicht vinden van de activiteiten en de dienstverlening. De Parettegazette verschijnt elke 3 maand 
en het lidgeld bedraagt jaarlijks 5 €. 



VRIJWILLIGERSTAKEN  

Help mee in de cafetaria 
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal en vriendelijk, hebt een verzorgd uiterlijk en kan zelfstandig werken.   
 kan met geld omgaan, bent stressbestendig en hebt verantwoordelijkheidszin. 

 

Je serveert drankjes met de glimlach. Je slaat een praatje. Je 
straalt hartelijkheid en vriendelijkheid uit.  

Je maakt de cafetaria tot een gezellige plek voor de bezoekers 
van het dienstencentrum.  

Je bent alert voor mogelijke signalen van problemen bij bezoe-
kers. 

Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis (vb. wekelijks) of af en toe (als reser-
ve).  

 

Serveer soep aan bezoekers van het restaurant 
LDC De Parette - LDC De Vlinder  

JIJ  bent sociaal en vriendelijk en hebt een verzorgd uiterlijk.   
 hebt affiniteit met 55-plussers en bent hulpvaardig. 

 

Je serveert soep aan de bezoekers van het restaurant en doet 
dit met een glimlach en een praatje.  

Je helpt het dienstpersoneel bij het aan tafel bedienen van 
minder mobiele bezoekers van het restaurant.  

Je verwelkomt nieuwe bezoekers aan het restaurant.  

Je zorgt er mee voor dat iedereen in een gezellige en sociale 
sfeer kan genieten van een gezonde maaltijd.  

Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis (vb. wekelijks) of af en toe (als reser-
ve). 
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VRIJWILLIGERSTAKEN 

Organiseer/begeleid ontspanningsactiviteiten 
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 neemt vlot initiatief, hebt verantwoordelijkheidszin en werkt graag samen. 

 

De lokale dienstencentra bieden een uitgebreid aanbod aan 
ontspanningsactiviteiten: scrabble, schaken, biljart, kaarten & 
rummikub, bridge, wiezen, bingo, volksspelen, gezelschaps-
spelen, breien, schilderen, crea, koffieklets, …  

Je begeleidt een van deze activiteiten als vrijwilliger. 

Heb je ideeën om  dit aanbod uit te breiden?   
Wil je hier de trekker van zijn?   
Aarzel dan niet om ons te contacteren!   

 
Organiseer/begeleid sportactiviteiten 
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 neemt vlot initiatief, bent sportief aangelegd en werkt graag samen. 

 

De lokale dienstencentra bieden een uitgebreid aanbod aan 
sport en beweging: turnen, petanque, tafeltennis, (line) dans, 
yoga, start to walk, …  

Je begeleidt een van deze activiteiten als vaste lesgever of als 
vrijwilliger.  

Heb je ideeën om dit aanbod uit te breiden?   
Wil je anderen laten kennismaken met een nieuwe sport?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren! 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Organiseer en/of begeleid (dag)uitstappen 
LDC De Parette  - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 gaat graag op uitstap, neemt vlot initiatief en werkt graag samen. 

 

Onze LDC plannen jaarlijks een aantal uitstappen (al dan niet 
busreizen). Om onze werkgroep aan te vullen zijn we  nog op 
zoek naar geïnteresseerde gegadigden. 

Je helpt mee bij het voorbereiden van de uitstappen: uitzoeken 
welke activiteiten op een bepaalde plaats gecombineerd kun-
nen worden, informeren over uren en prijzen,...). 

Je staat mee in voor de begeleiding van de uitstap.  

 
Organiseer/begeleid fiets– of wandeltochten 
LDC De Parette - LDC De Vlinder 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 fietst / wandelt graag, neemt vlot initiatief en werkt graag samen. 

 

De fietsclub van LDC De Parette organiseert van april tot okto-
ber 2-wekelijks een fietstocht. De wandelclub organiseert 
maandelijks een wandeling.  

Je stippelt, samen met andere vrijwilligers, verschillende kleine 
en minder kleine fietstochten / wandelingen uit.  

Je staat mee in voor de begeleiding van de fietstocht / wande-
ling. 
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VRIJWILLIGERSTAKEN 

Word spreker van een voordracht / infomoment of 
leraar  
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal, enthousiast en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 spreekt vlot, bent ‘specialist’ in een thema en hebt verantwoordelijkheidszin. 

 

Je verzorgt, in samenspraak met de centrumleider, een info-
moment rond een bepaald (gezondheids)thema.  

Je werkt (samen met de centrumleider) een lessenreeks / 
praatgroep uit rond een bepaald thema. Je bereidt dit voor en 
begeleidt de deelnemers. 

Heb je ervaring in lesgeven? Heb je al groepen begeleid? Wil 
je graag je kennis delen?   
Wij maken graag gebruik van jouw talenten! 

 
Ondersteun (logistiek) bij grote activiteiten  
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 werkt graag samen en bent flexibel. 

 

Een aantal keer per jaar organiseren de lokale dienstencentra 
een feestnamiddag.  

Je komt in actie tijdens de voorbereiding van de activiteit, tij-
dens de activiteit zelf of vlak na de activiteit. Je helpt mee bij 
het klaarzetten van de zaal, de versiering, het opdienen, het 
opruimen, … 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Help bij de redactie van de Parettegazette 
LDC De Parette 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 bent creatief en graag bezig met woord en beeld.. 

 

De Parettegazette is het 3-maandelijkse tijdschrift van de loka-
le dienstencentra.   

Je brengt leuke artikels aan, neemt interviews af, verzamelt 
weetjes, zorgt voor de puzzelvraag, …   
Je kan er ook voor kiezen een vaste rubriek te verzorgen in de 
Parettegazette. 

Geïnteresseerd?  
Laat het ons zeker weten! 

 

Verdeel de Parettegazette/folders 
LDC De Parette - LDC De Vlinder - DH De Rijstpekker 

JIJ  bent sociaal, maakt vlot contact met anderen en komt graag buiten.   
 kent je buurt en kan je vlot verplaatsen. 

 

Op regelmatige basis zoeken we medewerkers om de Parette-
gazette, affiches en/of flyers rond te delen in de gemeente.  We 
doen hiervoor beroep op vrijwilligers. 

Zie jij het zitten om mee te helpen aan een goede verspreiding 
van de activiteiten van het dienstencentrum?   
Neem dan zeker contact met ons op! 
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VRIJWILLIGERSTAKEN 

18 



 

Wil je jouw buren beter leren kennen? 

Help je graag anderen? 

Kan je wel wat hulp gebruiken van een buur? 

Woon jij ook graag in een warmere buurt? 
 

 

Wij bieden je 
• Wekelijkse ‘OE IST' ontmoetingsnamiddagen op donderdag van 14 - 16 uur in kunstwerkplaats 

De Zandberg 

• Maandelijkse ontmoetingsnamiddagen voor de 80-plussers in DH De Rijstpekker in Hulste 

• Een ontmoetingsruimte op de Goudwinde 

• 6 wijkhuisjes verspreid over groot Harelbeke waar je mensen kan ontmoeten uit je buurt 

• De mogelijkheid om te vrijwilligen in jouw buurt 

 

We dragen zorg voor elkaar! 

 

BIJ JOU IN DE BUURT 
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VRIJWILLIGEN IN JOUW BUURT 
 

Wil je de mensen uit je eigen buurt beter leren kennen?  
Met onze buurtwerkingen trekken we de toer op en komen we naar jullie toe. In onze wijkhuisjes ver-
spreid over groot Harelbeke kan je mensen uit je eigen buurt ontmoeten. Kunstwerkplaats De Zand-
berg organiseert verschillende activiteiten, waaronder de wekelijkse ‘Oe Ist?’ ontmoetingsnamiddag op 
donderdag. Ons project Hulste (be)zorg(d)t was de start voor het organiseren en stimuleren van buren-
hulp in Hulste. Met ‘Kaffieplezier ip ’t plankier’ nodigen we iedereen uit voor een kopje koffie en een 
babbel met mensen uit de buurt.

Buurtwerk 
Met het buurtwerk op de wijk de Zandberg en in 
Hulste willen wij mensen samen brengen en 
hen zo veel mogelijk ondersteunen en activeren 
in hun eigen buurt.  
Buurtwerking is er voor iedereen uit je buurt, 
met het oog op ondersteuning hebben we spe-
cifieke aandacht voor ouderen. 
 

Wijkhuisjes 
Verspreid over Harelbeke zijn er verschillende 
wijkhuisjes. 
Deze huisjes worden hoofdzakelijk gebruikt als 
ontmoetingsplaats voor senioren en worden 
opengehouden door vrijwilligers.  
Iedereen kan er tijdens de openingsmomenten 
terecht voor een kop koffie of een fris pintje. 
Daarnaast wordt er ook vaak gekaart of petan-
que gespeeld. 

 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

Pedro Meerschman 

projectmedewerker 

056 73 52 27 

pedro.meerschman@zbharelbeke.be 
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DH De Rijstpekker 
Kasteelstraat 13 
8531 Hulste 
 

Kunstwerkplaats De Zandberg 
Zandbergstraat 
8530 Harelbeke 



VRIJWILLIGERSTAKEN  

Breng een verjaardagsbezoekje bij 80+’ers 
Buurtwerking Zandberg 

JIJ  bent sociaal, kan goed luisteren en bent discreet.    hebt een hart voor ouderen en kent veel mensen in je buurt 
 

Je gaat op bezoek bij 80+’ers uit jouw buurt met een attentie 
voor hun verjaardag. Je stelt de buurtwerking voor en geeft wat 
toelichting over het thuiszorgaanbod van het Zorgbedrijf.  

Je koppelt eventuele signalen, problemen en noden terug naar 
de projectmedewerker.  

 

Help mee op ontmoetingsnamiddagen  
Hulste (be)zorg(d)t - Buurtwerking Zandberg  

JIJ  bent sociaal en hebt een hart voor ouderen.    neemt vlot initiatief, hebt verantwoordelijkheidszin en werkt graag samen. 
 

Je helpt mee de ontmoetingsnamiddagen en/of activiteiten te 
organiseren op maat van de senioren en 80+’ers uit jouw buurt.  

Of je helpt mee om de ontmoetingsnamiddagen en/of activi-
teiten in goede banen te leiden. 

Of je verzorgt het vervoer van deelnemers van en naar de ont-
moetingsnamiddagen en/of activiteiten. 

 

Ga op bezoek bij een 80+’er 
Hulste (be)zorg(d)t   

JIJ  bent sociaal, kan goed luisteren en bent discreet.    Hebt affiniteit met 80-plussers en kan je vlot verplaatsen. 
 

Je gaat op huisbezoek bij 80+’ers voor een losse babbel, om te 
polsen naar hun thuis- en woonsituatie en om na te gaan wat 
hun vragen en behoeften zijn. Je speelt deze door aan de pro-
jectmedewerker 

Je informeert de 80+’ers over het dienstverleningsaanbod van 
het Zorgbedrijf en andere lokale actoren. 

Je wordt hierbij ondersteund door de projectmedewerker en de 
centrumleider van het Dorpshuis.  
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VRIJWILLIGERSTAKEN 

Verdeel een buurtkrantje, flyers, affiches  
Buurtwerking Zandberg - Hulste (be)zorg(d)t  

JIJ  bent sociaal, maakt vlot contact met anderen en komt graag buiten.   
 kent je buurt en kan je vlot verplaatsen. 

 

Op regelmatige basis zoeken we medewerkers om de Zand-
krant (Buurtwerking Zandberg), affiches en/of flyers rond te 
delen in de gemeente.   

Zie jij het zitten om mee te helpen aan een goede verspreiding 
van de activiteiten van de buurtwerking?   
Neem dan zeker contact met ons op! 

 

Help je buur via het be-fast-team 
Hulste (be)zorg(d)t  

JIJ  bent sociaal, kan goed luisteren en bent discreet.    bent hulpvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en hebt affiniteit met 80-plussers. 
 

Voor 80+’ers is het soms moeilijk om de zware houten rolluiken 
omhoog te doen, om die onhandige vuilniszak buiten te zetten, 
om de post uit de brievenbus te halen, om het glas naar de 
glasbak te brengen, om sneeuw te ruimen in de winter, ...  

Op basis van een vraag– en aanbod-systeem willen we infor-
mele hulp in Hulste stimuleren.  

Wil je meewerken? Graag een seintje.  

 

Word buurtambassadeur 
Hulste (be)zorg(d)t  

JIJ  bent sociaal, maakt vlot contact met anderen en bent discreet.   
 Kent de mensen in je buurt en hebt een hart voor ouderen. 

 

Je bent alert en hebt aandacht voor signalen van en onregel-
matigheden bij buurtbewoners. Je weet wat er leeft in je buurt. 

Je contacteert de projectmedewerker bij signalen die opvol-
ging nodig hebben zodat de buurtbewoner tijdig hulp en on-
dersteuning krijgt. 

Je bent tussenpersoon tussen de bewoners in je buurt en het 
Zorgbedrijf. 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Baat een wijkhuisje uit 

JIJ  bent sociaal en vriendelijk en hebt een hart voor ouderen.   kan zelfstandig werken, hebt verantwoordelijkheidszin en neemt vlot initiatief.   
 

Je bent tijdens de openingsuren van het wijkhuisje aanwezig 
om mensen te ontvangen.  

Je bedient de bezoekers met de glimlach en maakt van het 
wijkhuisje een gezellige plek.  

Je organiseert een kaarting /petanque en eventuele andere 
activiteiten. 

Je waakt erover dat iedereen die dit wil, gebruik kan maken 
van het wijkhuisje.   

Wijkhuisje ‘t Ooste  
Ooststraat 
8530 Harelbeke 
 

Open elke weekdag van 13u00 tot 18u00 

Wijkhuisje ‘t Eiland  
Schoolstraat 
8530 Harelbeke 

Open op ma en do van 14u00 tot 17u30 

Wijkhuisje Arendswijk 
Broekplein 
8530 Harelbeke 

Open op ma, woe en vrij van 14u00 tot 18u00 

Wijkhuisje Bavikhove  
Tuinwijk 
8531 Bavikhove 

Open op ma, woe, do en vrij van 14u00 tot 17u00 

Wijkhuisje Hulste 
Tieltsestraat 
8531 Hulste 

Open op di en do van 14u00 tot 17u00 
Petanque 

Wijkhuisje Stasegem  
Kerkplein 
8530 Harelbeke 

Open op ma en do van 14u00 tot 18u00 
Kaarten 
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Wijkhuisje Overleie  
Korenbloemstraat 
8530 Harelbeke 

Open elke  woensdag van 14u00 tot 17u00 
 



 

VRIJWILLIGERSTAKEN 
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Ben je liever niet de hele dag alleen thuis?  

Heb je wat extra zorg nodig tijdens jouw dagelijkse routine? 

 

Dan verwelkomen wij je graag in van ons dagverzorgscentrum! 

 
Wij bieden je 

• een dagverblijf in een warme en gezellige omgeving, dicht bij natuurdomein De Gavers 

• ontspanning en zorg, één of meerdere dagen in de week 

• iedere dag andere activiteiten aangepast aan de interesses van de gasten 

• huiselijkheid in een kleine groep 

• persoonlijke zorg door vertrouwde gezichten 

• een warm middagmaal en een heerlijk dessert 

• vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum 

DAGVERZORGINGSCENTRUM 
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VRIJWILLIGEN IN ONS DAGVERZORGINGSCENTRUM 
 

In het dagverzorgingscentrum verblijven mensen die overdag behoefte hebben aan begeleiding,  
verzorging, sociaal contact en gezelschap binnen een huiselijke en veilige leefomgeving. 
Dankzij het dagverzorgingscentrum kunnen de gasten langer thuis blijven wonen. Door overdag de zorg 
over te nemen, krijgt de familie / mantelzorger bovendien ook de nodige ondersteuning en een adem-
pauze.

Dagverzorgingscentrum De Vlinder 
 
Op 1 december 2016 opende het dagverzorgings-
centrum op de zorgcampus De Vlinder.  
Het dagverzorgingscentrum biedt plaats aan 15 
personen. 

Hoe ziet een dag eruit? 
 
Voormiddag (8u30-12u) 

• Verwelkoming gasten , koffie 

• Activiteit 

Namiddag (13u45 - 17u) 

• Koffie 

• Activiteit 

• Afscheid nemen van gasten 

DVC De Vlinder 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke 
 

 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

Veerle Verschueren 

animator 

056 73 52 13 

Veerle.Verschueren@zbharelbeke.be 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Help mee als gastheer / gastvrouw 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent discreet en hulpvaardig. 
 

Je biedt gedurende een halve dag ondersteuning aan de gas-
ten.  

Je onthaalt de gasten, je schenkt koffie, je helpt waar nodig, je 
begeleid tijdens activiteiten, je luistert, je knoopt een gesprekje 
aan, …  

Met andere woorden: een veelzijdige job waar het welbevinden 
van de gast centraal staat.  

 

Ondersteun bij een crea-activiteit 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent handig en creatief, neemt vlot initiatief en kan ideeën overbrengen. 
 

Je versiert het dagverzorgingscentrum volgens een bepaald 
thema. Je maakt, samen met de gasten, leuke dingen om mee 
naar huis te nemen.  

Kan je schilderen, tekenen of knutselen als de beste? Ben je 
een krak in bloemschikken, breien, haken, handwerk? Ben je 
handig met nagel en zaag? Bruis je van de ideeën?   
Kom ons verwennen met jouw talent!  

 

Ondersteun bij een gezelschapsspelnamiddag 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 
 

Je begeleidt gasten bij de activiteit. Je bent aanwezig voor een 
praatje met de gasten.  Je houdt toezicht.  

De activiteiten worden aangepast aan de interesses van de gasten. 

Je springt bij waar je kan op basis van je eigen mogelijkheden. Je 
bent welkom op regelmatige basis of af en toe.  
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VRIJWILLIGERSTAKEN 

Duw een rolwagen tijdens een wandeling/uitstap 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hulpvaardig.    houdt van uitstapjes en bewegen en hebt een goede fysieke conditie. 
 

Je bezorgt de gasten een toffe ervaring in de buitenlucht 
tijdens de maandelijkse uitstap naar een shoppingcenter of, 
wanneer het zonnetje schijnt, naar de Gavers. 

In de zomermaanden wordt er gewandeld op wekelijkse basis. 

Je springt bij op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent 
welkom op regelmatige basis (bv. wekelijks) of af en toe. 

 

Begeleid gasten van/naar huis 

JIJ  hebt een hart voor ouderen en bent sociaal ingesteld.   
 bent behulpzaam en hebt verantwoordelijkheidszin. 

 

Je rijdt mee met de chauffeur van de minibus. Je haalt de 
gasten ‘s morgens bij hen thuis op en/of brengt ze ‘s avonds 
terug naar huis. Je begeleidt hen van en naar de minibus. Je 
helpt bij het aan-/uit doen van hun jas. Je zorgt ervoor dat ze 
hun medicatie en commmunicatieboekje meehebben. 

We zoeken vrijwilligers voor volgende momenten: 

7u45 - 10u15  
15u45 - 17u45 (afhankelijk van duur ronde) 
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Wil je graag aan de slag als vrijwilliger in het Zorgbedrijf of het OCMW? Dat kan! 
Maak een afspraak met de vrijwilligerscoördinator voor een kennismakingsgesprek. 
Neem dan zeker je ingevulde vrijwilligersfiche mee. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Contactgegevens  

Naam:  .............................................................................................................................................................................  

Adres:  .............................................................................................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................................................................................  

Telefoon:  ...................................................................  Gsm:  .....................................................................................  

Geboortedatum:  ............  /   /   

Rijksregisternnummer: _  _  _  _  _  _   -   _  _  _   .   _  _ 

Rek. Nr.: BE _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _ 

Nationaliteit:  ......................................................................  

Nummerplaat wagen:  ................................................................. Rijbewijs:  ........................................................  

Ziekenfonds: .......................................................   

 

Huidig statuut (omcirkel wat klopt): 

student, werknemer, zelfstandig, ambtenaar, leefloongerechtigd, werkzoekend, ziek, invalide, 

huisvrouw/-man, bruggepensioneerd, gepensioneerd, ander (specifieer) 

Ontvang je een uitkering?   Ja/nee 

 �  Wat is je uitbetalingsinstelling?  ....................................................................................................................  

 

Gezondheidstoestand  

Noteer hier eventuele beperkingen die van belang kunnen zijn in het uitoefenen van je 

vrijwilligerswerk. 

 

In geval van nood 

Wie kunnen we verwittigen?  ....................................................................................................................................  

Wat is je relatie tot deze persoon?  ........................................................................................................................  

Wat is zijn/haar telefoonnummer?  ........................................................................................................................  

VRIJWILLIGERSFICHE 
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VRIJWILLIGERSFICHE 

WIE BEN JE? WAAR BEN JE GOED IN? WAT ZIJN JOUW TALENTEN? 
Wij zoeken dan samen met jou naar de meest geschikte taak.  

 

Gewenste doelgroep (schrap wat niet past): 

• Kinderen, jongeren, volwassenen, rusthuisbewoners, thuiswonende ouderen 

• Met een beperking, zonder beperking, met andere culturele achtergrond, met dementie, zonder 

dementie 

 

Heb je ervaring (in het werken) met een bepaalde doelgroep? Zo ja, welke? 

 

Wat is je vooropleiding? Welke studies /aanvullende opleidingen heb je gevolgd? (indien van 
belang voor de uitoefening van je vrijwilligerswerk) 

 

Wat was je beroep? 

 

Wat zijn je hobby’s? 

 

Beschikbaarheid:  

• wanneer ben je beschikbaar voor vrijwilligerswerk: 

 

• wanneer ben je zeker niet beschikbaar: 

 

• Hoeveel tijd wil/kan je besteden: 

 

Ben je reeds ergens actief als vrijwilliger?  Ben je lid van een vereniging? 

Waar?  Wat is je taak? 

 

Hoe/via wie ben je bij ons terechtgekomen als vrijwilliger? 
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WELKE MOGELIJKE TAKEN ALS VRIJWILLIGER INTERESSEREN JOU?   
Duid aan waar je wil meewerken en voor welke taken je interesse hebt. 

DIENST VRIJWILLIGERSTAKEN PAGINA 
Sociale Dienst о Sociale Kruidenier 

о Sinterklaasfeest 

о Huiswerkbegeleiding 

о LOI: buddy / tolk 

о Naai-atelier 

о Kooksessies 

о Administratief 

 

7 

7 

7 

8 

9 

9 

Lokale Dienstencentra 

о DH De Rijstpekker 

о LDC De Parette 

о LDC De Vlinder 

о Cafetaria 

о Soepbedeling 

о Ontspanningsactiviteiten 

о Sportactiviteiten 

о (Dag)uitstappen 

о Fietsclub 

о Wandelclub 

о Spreker / leraar 

о Logistieke ondersteuning 

о Redactieraad Parettegazette 

о Verdelen publicaties 

о Administratief 

 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

Bij jou in de buurt 

о Zandberg 

о Hulste 

о Wijkhuisje:  ______________  

 

 

 

о Verjaardagsbezoekjes 

о Ontmoetingsnamiddagen 

о Huisbezoek bij 80+’er 

о Verdelen publicaties 

о Be-Fast-Team 

о Buurtambassadeur 

о Medewerker wijkhuisje 

 

21 

21 

21 

22 

22 

22 
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VRIJWILLIGERSFICHE 
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DIENST VRIJWILLIGERSTAKEN PAGINA 

Dagverzorgingscentrum 

 

о Gastheer/gastvrouw 

о Crea-activiteiten 

о gezelschapsspelnamiddagen 

о Rolwagenbegeleiding wandeling / uitstap 

о Begeleiding naar huis 

 

27 

27 

27 

28 

28 

Thuiszorg о Minder Mobielen Centrale: chauffeur 

о Boodschappendienst 

о Bezoeker ‘Spring eens binnen” 

о Beller ‘Allo Allo De Parette’ 

о Buddy ‘Bewegen, vergeet het niet’ 

о Beweegsessies 

 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

Woonzorgcentra 

о WZC De Ceder a/d Leie 

о WZC De Vlinder 

о Individueel bezoek en gezelschap 

о Ondersteuning bij huishoudelijke taken 

о Animatieactiviteiten 

о Grote activiteiten 

о Rolstoeldansen 

о Langsgaan met huisdier 

о Creatief / versiering 

о Muzikaal 

о Maaltijdbegeleiding ochtend / middag / avond 

о Soepronde 

о Verwenning 

о Rolwagenbegeleiding wandeling / uitstap 

о Rolwagenbegeleiding intern 

о Consultatiebegeleiding 

о Vervoer 

о Redactie ‘t Cederiekske 

о Pastoraal 

о Palliatief team 

 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

49 
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Wil je graag zo lang mogelijk in je eigen thuis blijven wonen?  

Kan je soms wel wat hulp of sociaal contact gebruiken? 

 
Ons thuiszorgaanbod op een rijtje: 
 

• Het telefoonteam van Allo Allo De Parette belt je graag op om te vragen hoe het met je gaat. 

• Het bezoekteam van Spring eens binnen komt bij je langs voor een gezellige babbel. 

• Gemotiveerde vrijwilligers van de boodschappendienst brengen je boodschappen aan huis. 

• De vrijwillige chauffeurs van Minder mobielen vervoer brengen je op weg. 

• Wij brengen je verse maaltijden aan huis. 

• Onze poetshulp komt je helpen op je huishouden de baas te kunnen. 

• Het personenalarm bezorgt je een veilig gevoel. 

• Bij het dementie info punt kan je terecht met al je vragen omtrent dementie. 

THUISZORG 
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VRIJWILLIGEN IN DE THUISZORG 
 

Het Zorgbedrijf heeft een aanbod van verschillende thuiszorgdiensten, die ervoor zorgen dat gebrui-
kers met een verminderde zelfredzaamheid op een menswaardige manier in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen.  
Belangrijk hierbij is onze vrijwilligerswerking. Dankzij de flexibele en enthousiaste inzet van vele vrij-
willigers zorgen we ervoor dat onze cliënten niet geïsoleerd geraken en allerhande activiteiten buiten 
hun woning kunnen blijven doen. 

De Minder Mobielen Cen-
trale (MMC) 
De MMC is een vervoers-
dienst voor mensen die min-
der mobiel zijn.   
 

De Boodschappendienst  
De boodschappendienst on-
dersteunt thuiswonende se-
nioren bij het doen van 
boodschappen, of doet ze in 
hun plaats. 

Spring eens binnen 
Een vaste vrijwilliger brengt 
op regelmatige basis een be-
zoekje aan een oudere en/of 
zorgbehoevende persoon.  
 

Allo Allo De Parette 
Op regelmatige, afgesproken 
tijdstippen wordt een oudere 
en/of zorgbehoevende per-
soon opgebeld door een vrij-
williger voor een babbeltje. 

Bewegen, vergeet het niet 
Vrijwilligers brengen mensen 
met beginnende dementie op 
regelmatige basis een be-
zoekje. Hierbij staat zowel 
het sociale als het activeren-
de voorop. 
Elke woensdag is er op 
woensdagnamiddag een be-
weegsessie voor mensen met 
beginnende dementie en hun 
mantelzorger. 

LDC De Parette 
Paretteplein 19 
8530 Harelbeke 

LDC De Vlinder 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke 
 

DH De Rijstpekker 
Kasteelstraat 13 
8531 Hulste 
 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Louise Desloovere 

programmaverantwoordelijke 

0491 92 71 92 

louise.desloovere@zbharelbeke.be 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Pedro Meerschman 

projectmedewerker 

056 73 52 27 

pedro.meerschman@zbharelbeke.be 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

 

 

 

Annelies Demuynck 

referente dementie 

056 89 78 81 

annelies.demuynck@zbharelbeke.be 
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Minder Mobiel Vervoer (MMC) 
De MMC is een vervoersdienst voor mensen die minder mobiel zijn. Een groep enthousiaste 
vrijwilligers-chauffeurs verzorgt het vervoer. De doeleinden van het vervoer zijn divers:  fa-
miliebezoek, een kappersbezoek, een consultatie bij de dokter of in het ziekenhuis, admini-
stratieve zaken in het stadhuis, een activiteit in het dienstencentrum of in de bibliotheek, …  

WORD CHAUFFEUR 

JIJ  bent sociaal, behulpzaam en geduldig en hebt een verzorgd uiterlijk.   
 rijdt graag met de wagen, kent de wegcode en bent telefonisch bereikbaar.   

 

Je helpt je mindermobiele medemens letterlijk de weg op. Je 
doorbreekt zo het isolement en brengt de mensen op hun ge-
wenste bestemming.  

Je houdt rekening met de beperkingen van de leden (fysiek of 
mentaal):  je helpt bij het in- en/of uitstappen, bij het begeleiden 
tot binnen, … 

Je rijdt met je eigen wagen of met onze minibus. 

Tijdens de ritten die je uitvoert als chauffeur van de minder mo-
bielen centrale ben je steeds omnium verzekerd (lichamelijke 
schade en schade aan de wagen). Voor deze ritten ontvang je ook 
een kilometervergoeding. 

Heb je nog enkele uren per week vrij of wil je liever enkel in het 
weekend rijden? Overdag of liever ’s avonds? Je bepaalt volledig 
zelf wanneer en naar waar je wil of niet wil rijden. 

 

Boodschappendienst 
Boodschappen doen is een wekelijkse gebeurtenis waar we soms niet (meer) bij stil staan. 
Op een dag wordt het dragen van de boodschappen te zwaar, het vinden van geschikt ver-
voer een probleem en het in en uit de auto stappen moeilijk.  

DOE BOODSCHAPPEN VOOR WIE HET ZELF NIET MEER KAN 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met minder mobiele personen.   
 rijdt graag met de wagen en bent behulpzaam en geduldig. 

 

Je gaat langs bij de gebruiker en maakt samen een boodschap-
penlijstje op. Je doet de boodschappen. Je bezorgt de bood-
schappen bij de gebruiker thuis en helpt bij het opbergen er-
van. 

Je rijdt met je eigen wagen of met onze minibus.   
Tijdens de rit ben je omnium verzekerd. Je ontvangt een kilo-
metervergoeding. 
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VRIJWILLIGERSTAKEN 
 

Bezoekteam ‘Spring eens Binnen’ & telefoonteam 
‘Allo Allo De Parette’ 
Steeds meer oudere mensen voelen zich eenzaam. Ze zijn minder mobiel en raken daar-
door soms sociaal geïsoleerd. Ze hebben nood aan menselijk contact.  

Via emotionele en relationele ondersteuning helpen vrijwilligers ouderen om zo lang moge-
lijk thuis te blijven wonen. 

 

BRENG EEN BEZOEKJE AAN EEN OUDERE OF ZORGBEHOEVENDE PERSOON 
IN JE BUURT 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met hoogbejaarden.   
 kan goed luisteren en bent discreet.   

 

Je brengt op regelmatige basis een bezoekje aan een oudere 
en/of zorgbehoevende persoon die nog thuis woont maar min-
der mogelijkheden tot sociale contacten heeft. Na verloop van 
tijd ontstaat een band tussen jullie.  

Je doet geen huishoudelijke taken, maar focust op het samen-
zijn: je luistert, doet een babbeltje bij de koffie, speelt een 
spelletje kaart, leest samen de krant, doet een wandeling in de 
tuin, gaat samen naar de markt, ...  

Bij alle activiteiten hou je rekening met de mogelijkheden en 
de noden van de mensen die je bezoekt.  
Deze werking gebeurt i.s.m. het Rode Kruis. 

 
BEL NAAR EEN OUDERE OF ZORGBEHOEVENDE PERSOON VOOR EEN  
BABBELTJE 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met hoogbejaarden.   
 kan goed luisteren en bent discreet.   

 

Je belt op regelmatige, afgesproken tijdstippen naar oudere 
en/of zorgbehoevende personen die nog zelfstandig thuis wo-
nen maar die minder mogelijkheden tot sociale contacten heb-
ben.  

Je hoort hoe het ermee gaat en hebt een gezellige babbel met 
de opgebelde persoon.  

Je kan bellen vanuit een lokaal in een van onze dienstencentra 
of van thuis uit.   
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VRIJWILLIGERSTAKEN  

Bewegen, vergeet het niet! 
Actief blijven, veelvuldige sociale contacten,… zijn allemaal waarden die hoog aangeschre-
ven staan in onze samenleving. Hoewel het evident lijkt, is het o.a. voor mensen met geheu-
genproblemen niet altijd vanzelfsprekend. Hobby’s of interesses van vroeger gaan verloren.  

Bewegen helpt dementie te vertragen, heeft een positief effect op de algemene gezondheid 
en zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  Het project ‘bewegen, ver-
geet het niet’ bevordert trouwens ook de sociale contacten, wat isolement tegengaat. 

 

WORD BUDDY VOOR IEMAND MET BEGINNENDE DEMENTIE 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 bent graag actief bezig en hebt kennis over dementie of wil je erin bekwamen. 

 

Op regelmatige basis (1x/2 weken) breng je een bezoekje bij een 
persoon met beginnende dementie. 

Je hebt zowel aandacht voor het sociale als voor het activerende: 
je koppelt een gezellige babbel aan het uitvoeren van een activi-
teit (tuinieren, wandelen, fietsen, boodschappen doen, hond uit-
laten, (creatieve) vrijetijdsbesteding, naar de markt gaan, …). Na 
verloop van tijd ontstaat een band tussen jullie.  

 

HELP MEE BIJ DE BEWEEGSESSIES 

JIJ  bent sociaal en hebt affiniteit met 55-plussers.   
 bent graag actief bezig en hebt kennis over dementie of wil je erin bekwamen. 

 

De beweegsessies zijn op maat van elke deelnemer en omvat-
ten eenvoudige oefeningen die een positief effect hebben op 
evenwicht, kracht, mobiliteit, stemming, ... 

Je helpt mee tijdens de wekelijkse beweegsessie op woensdag-
namiddag.  

Je verzorgt het vervoer van deelnemers van en naar de be-
weegsessie. 
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Wordt het thuis wonen te zwaar of te eenzaam voor jou? 

Heb je het gevoel dat thuiszorg niet meer volstaat? 

Heb je 24/7 zorg nodig? 
 

Dan verwelkomen wij je graag in één van onze woonzorgcentra! 

 
Wij bieden je 

• een nieuwe thuis/woonst met zorg op maat 

• wonen in het centrum met zicht op de Leie of wonen in het groen op wandelafstand van 
natuurdomein De Gavers 

• een comfortabel ingerichte eigen kamer 

• woonkamers en zithoeken waar je anderen kan ontmoeten 

• een luisterend oor 

• een gevarieerd aanbod aan ontspannende activiteiten 

WOONZORGCENTRA 
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VRIJWILLIGEN IN EEN VAN ONZE WOONZORGCENTRA 
 

Naast kwalitatieve totaalzorg en aandacht voor de mogelijkheden van elke bewoner, trachten de 
woonzorgcentra de betrokkenheid bij het maatschappelijk leven te verhogen door sociale contacten te 
stimuleren en door aangepaste activiteiten en een ruim aanbod aan zinvolle tijdsbesteding aan te bie-
den. 

In de woonzorgcentra zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in voor een kwaliteitsvolle zorg, het be-
houden of verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners of voor een grotere betrokkenheid bij 
het maatschappelijk leven. 

Dagelijks ondervinden we hoe belangrijk de extra aandacht van de vrijwilliger is voor de zorgbehoe-
vende bewoner. 

De inzet van de vrijwilliger is steeds belangeloos. De dankbaarheid van de bewoners is enorm, maar 
ook het Zorgbedrijf bedankt de vrijwilligers met enkele attenties. 

Woonzorgcentrum De Ceder aan de Leie 
 
Het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie biedt 
een warme thuis aan 123 zorgbehoevende ou-
deren. Op elk van de 4 verdiepingen is deeltijds 
een animatrice of ergotherapeut aanwezig.  

Woonzorgcentrum De Vlinder 
 
In Woonzorgcentrum De Vlinder verblijven 120 
zorgbehoevende ouderen. Er zijn 6 kamers voor 
kortverblijf.  

Door het werken met leefgroepen, gesitueerd 
rond patio’s en verspreid over 2 verdiepingen, 
is er een gevoel van kleinschaligheid, met een 
open en gezellige sfeer.  

WZC Ceder aan de Leie 
Vrijdomkaai 31 
8530 Harelbeke 

WZC De Vlinder 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke 
 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

Nele Verfaillie 

animator 

056 73 52 13 

animatie@zbharelbeke.be 

Vrijwilligersverantwoordelijke: 

 

Sabien Laevens 

animator 

056 73 53 90 

kea@zbharelbeke.be 
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Breng bewoners een bezoekje 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.   bent discreet en kan je gemakkelijk in anderen inleven. 
 

Je brengt een bezoekje aan individuele bewoners. Je maakt een 
praatje, houdt iemand gezelschap, speelt een spelletje, doet 
een kleine boodschap, leest iets voor, schrijft een briefje of 
kaartje, bekijkt een fotoalbum, schilt een stuk fruit, maakt een 
wandeling (in onze tuin), ... 

Je komt op bezoek bij de bewoners op basis van je eigen moge-
lijkheden. Je bent welkom op regelmatige basis of af en toe.  

 

Assisteer bewoners bij huishoudelijke taken 
WZC De Ceder aan de Leie  

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.   bent discreet en hulpvaardig. 
 

Je brengt een bezoekje aan individuele bewoners. Je maakt een 
praatje en assisteert de bewoners bij verstelwerkjes, schoenen 
poetsen, scheerapparaat proper maken, fruit schillen en snij-
den, kasten proper leggen, …   
Ondertussen hou je de bewoner gezelschap. 

Je springt bij waar je kan op basis van je eigen mogelijkheden.  

 

Ondersteun bij een animatie-activiteit  
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   neemt vlot initiatief en bent hulpvaardig. 
 

Je begeleidt bewoners, individueel of in groep, bij activiteiten 
zoals koken, quizzen, hobby (bloemschikken, knutselen, brei-
en), kaartspelen, petanque, bingo, een krantenuurtje, een 
kaartgroepje, een computerles, … Je bent aanwezig voor een 
praatje met de bewoners.  Je houdt toezicht.  

Met jouw hulp bezorgen we de bewoners een zinvolle en leuke 
dag. 

VRIJWILLIGERSTAKEN  
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Help mee bij grote activiteiten 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent creatief en neemt vlot initiatief. 
 

Je helpt mee tijdens de voorbereiding van activiteiten 
(eetfestijn, sportweek, playbackshow, optredens,…).  

Je komt in actie tijdens de voorbereiding van de activiteit, tij-
dens de activiteit zelf of vlak na de activiteit. Je helpt mee bij 
het klaarzetten van de zaal, de versiering, het opdienen, het 
begeleiden van bewoners, het opruimen, … 

 

Dans met rolstoelgebonden bewoners 
WZC De Ceder aan de Leie  

JIJ  hebt een hart voor ouderen en bent sociaal ingesteld.   
 danst graag en bent hulpvaardig. 

 

Dansen is belangrijk voor lichaam én geest. De meeste bewo-
ners hebben niet meer de kracht en de beheersing om zelf hun 
rolstoel te bewegen.  Bij rolstoeldansen worden de rolwagens 
door een helper voortbewogen. De rolstoelgebruikers doen 
zelf een aantal bewegingen mee om in de dans te worden op-
genomen.  

“Als helper denk je dat je kleine bewegingen maakt. Maar de 
persoon in de rolwagen ervaart dat vaak heel anders.” 

 

Kom langs met je huisdier 
WZC De Ceder aan de Leie  

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   
 bent een dierenvriend en hebt een rustig (huis)dier. 

 

Bewoners moeten vaak hun huisdier achterlaten wanneer ze 
naar een woonzorgcentrum verhuizen. Het contact met jouw 
(huis)dier (hond, kat, parkiet, pony, …) brengt voor hen herin-
neringen naar boven, roept opnieuw verzorgende gevoelens 
op, stimuleert hen tot bewegen.  

Je komt op bezoek bij de bewoners na afspraak met de anima-
tor(en).  
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Toon je creatieve vingers 
WZC De Ceder aan de Leie 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent handig en creatief, neemt vlot initiatief en kan ideeën overbrengen. 
 

Je versiert de afdeling / leefgroep volgens een bepaald thema. 
Je maakt, samen met de bewoners, leuke dingen om in hun ka-
mer te zetten. Je helpt mee bij de uitwerking van 
‘mannenactiviteiten’.  

Kan je schilderen, tekenen of knutselen als de beste? Ben je 
een krak in bloemschikken, breien, haken, handwerk? Ben je 
handig met nagel en zaag? Bruis je van de ideeën?   
Kom ons verwennen met jouw talent!  

 

Toon je muzikaal talent 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen en bent sociaal ingesteld.   
 hebt muzikaal talent / speelt een instrument / zingt of danst goed en graag. 

 

Als muzikant, begeleider of dirigent van een zangkoor, als DJ bij 
feestelijkheden of als begeleider bij rolwagendans bezorg je de 
bewoners van het woonzorgcentrum prachtige en muzikale na-
middagen! 

Bovendien helpt muziek om in contact te komen met mensen 
met dementie. Samen met jou werken we een programma uit 
om hen uit het isolement te halen.  

Voel je je aangesproken, aarzel dan niet om ons te contacte-
ren! 
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Ondersteun bewoners bij de maaltijd 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 
 

Ouderen in het woonzorgcentrum kunnen niet meer altijd op 
een vlotte manier zelfstandig eten. Hier kan jij een rol spelen. 
Spring in de bres en ondersteun de bewoners bij het nuttigen 
van de maaltijd. Hierdoor kunnen zij op een aangename manier 
blijven genieten van een kwaliteitsvolle maaltijd.  

Ook logistiek zijn helpende handen tijdens het ontbijt en/of 
avondeten  steeds welkom. Er moet dan zoveel gebeuren: bo-
terhammen maken, koffie inschenken, mensen mee naar de ta-
fel begeleiden, mensen terug naar hun kamer brengen... Hier en 
daar een vriendelijk woord maakt dat de dag al goed kan be-
ginnen of op de juiste manier kan eindigen.  

Je springt bij waar je kan op basis van je eigen mogelijkheden. 
Je bent welkom op regelmatige basis of af en toe. 

We zoeken vrijwilligers voor volgende momenten: 

8u - 9u30  
11u45 - 12u45  
16u45 - 18u45 

 

Bedien soep tijdens de (dagelijkse) soepronde 
WZC De Ceder aan de Leie  

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.    bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 
 

Je serveert soep aan de bewoners en doet dit met een glimlach 
en een praatje.  

De soepronde is dagelijks en loopt van 10u45 tot 11u45. 

Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis (vb. wekelijks) of af en toe (als reser-
ve). 

46 



VRIJWILLIGERSTAKEN  

Verwen de bewoners 
WZC De Ceder aan de Leie  

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   
 bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 

 

Je verwent de bewoners met een hand– en/of voetmassage, 
manicure of pedicure en/ of haartooi. 
Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis (vb. wekelijks) of af en toe (als reser-
ve). 

 

Duw een rolwagen tijdens een wandeling / uitstap 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hulpvaardig.    houdt van uitstapjes en bewegen en hebt een goede fysieke conditie. 
 

Je bezorgt zorgbehoevende ouderen een toffe ervaring in de 
buitenlucht tijdens een uitstap of wandeling in de buurt van 
het woonzorgcentrum.  

WZC De Ceder aan de Leie: 

Van mei tot oktober wandelen we wekelijks. Op vraag van een 
bewoner maken we een individuele (kleine) wandeling/uitstap. 

WZC De Vlinder: 

Van april tot november wandelen we wekelijks.  

 

Begeleid bewoners naar een interne activiteit 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   
 bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 

 

Je begeleidt bewoners naar de mis, de kine, de kapster, de pe-
dicure, allerhande activiteiten en optredens, …  

Dankzij jouw inzet kunnen rolwagengebonden bewoners deel-
nemen aan het sociale leven in het woonzorgcentrum. 

Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis of af en toe.  
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Begeleid bewoners naar een consultatie 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   
 bent hulpvaardig en hebt verantwoordelijkheidszin. 

 

Niet elke bewoner kan beroep doen op een familielid om mee 
te gaan naar de dokter, het ziekenhuis, de tandarts, …  

Als consultatiebegeleider begeleid je bewoners van en naar 
een consultatie. Je staat zelf niet in voor het vervoer, dit 
wordt door het woonzorgcentrum geregeld. 

De uren zijn afhankelijk van de afspraak die gemaakt werd 
met de dokter of met het ziekenhuis. 

 

Vervoer bewoners tijdens een uitstap 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen en bent sociaal ingesteld.   
 rijdt graag met de auto en hebt verantwoordelijkheidszin. 

 

Je verzorgt het vervoer voor de grotere uitstappen met bewo-
ners. Je rijdt met de eigen wagen of met een busje van het 
OCMW. 

Dankzij jou krijgen bewoners een onvergetelijke ervaring.  

De uren zijn afhankelijk van de activiteiten in de woonzorgcen-
tra. 
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Ondersteun de pastorale werking 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en hebt een luisterend oor.   bent gelovig, neemt vlot initiatief en bent hulpvaardig. 
 

Je helpt de bewoners bij de verplaatsing van en naar de stille 
ruimte in het woonzorgcentrum zodat ze de dienst kunnen bij-
wonen.  

Je kan, als je dat wil, ook mee instaan voor het invullen en on-
dersteunen van de viering, het bedienen van de muziekinstal-
latie of het verfraaien van de ruimte.  

Je helpt mee zodat bewoners ook op hun kamer de communie 
kunnen ontvangen.  

 

Ondersteun het palliatief team 
WZC De Ceder aan de Leie - WZC De Vlinder 

JIJ  hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en discreet.   bent hulpvaardig en neemt vlot initiatief. 
 

Je kan iets betekenen voor iemand die geen zicht meer heeft 
op genezing, of voor zijn of haar directe omgeving. Je biedt een 
luisterend oor, je bent ‘gewoon maar’ aanwezig. Je schenkt op 
een genereuze manier één van de meest schaarse en 
‘onbetaalbare’ dingen: tijd en oprechte aandacht. Op een mo-
ment dat het er écht toe doet. 

Je springt bij op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent wel-
kom op regelmatige basis (bv. wekelijks) of af en toe. 
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Hans Piepers 

Algemeen directeur Zorgbedrijf 

OCMW-secretaris 

056 89 78 90 

hans.piepers@zbharelbeke.be 

Gerdy Haes 
Coördinerend directeur ouderenzorg 

Directeur woonzorgcentrum De Vlinder 

056 89 78 93 

gerdy.haes@zbharelbeke.be 

Lieze Bakelant 
Directeur Wonen en Zorg 

Directeur woonzorgcentrum De Ceder aan de Leie 

056 73 52 01 

lieze.bakelant@zbharelbeke.be 

Nathalie Vryghem 
Directeur Thuiszorg en Dienstencentra 

056 89 78 80 

nathalie.vryghem@zbharelbeke.be 

Micheline Decuypere 
Directeur Sociaal Beleid  

056 73 51 82 

micheline.decuypere@welzijnharelbeke.be 

Steven Fillieux 
Deskundige Administratie en Financiën 

056 89 79 74 

steven.fillieux@zbharelbeke.be 

DIRECTIE: WIE IS WIE ? 



INFORMATIENOTA  VRIJWILLIGERS 

ORGANISATIES 
 

 
 

JURIDISCH STATUUT OCMW-vereniging van publiek recht 

ADRES Kollegeplein 5, 8530  Harelbeke 

TELEFOON 056 735 390 

WEBSITE     www.zbharelbeke.be 
MAIL onthaal@zbharelbeke.be  

VERANTWOORDELIJKE Hans Piepers, algemeen directeur 

 

 

WIE ZIJN WE? 
Zorgbedrijf Harelbeke is een autonome, verzelfstandigde organisatie die het aanbod inzake ouderen- 
en thuiszorg van OCMW Harelbeke bundelt in een nieuwe structuur om op die manier een sterke 
openbare dienstverlening te blijven garanderen en een zorgcontinuüm te realiseren. 

Het zorgbedrijf omvat de woonzorgcentra, kortverblijf en dagverzorging maar ook de assistentiewo-
ningen, de thuiszorg ondersteunende diensten en de lokale dienstencentra. De stad bracht, als part-
ner in dit verhaal, Dorpshuis De Rijstpekker onder in het Zorgbedrijf. Dit maakt het totaalaanbod aan 
zorgdiensten volledig. 

Democratische aansturing en bedrijfsmatige efficiëntie gaan hierbij hand in hand en moeten er voor 
zorgen dat het bestaande aanbod verder gegarandeerd blijft en op termijn eventueel nog uitgebreid. 
De mogelijkheid tot organisatie van kinderopvang staat reeds in de statuten ingeschreven. 

 

MISSIE EN VISIE 
Gedreven door menselijke waardigheid en met warme deskundigheid, speelt zorgbedrijf Harelbeke in 
op de zorg- en welzijnsbehoeften van ouderen. Tevreden en betrokken medewerkers zijn onze stu-
wende kracht. Vrijwilligers versterken deze dynamiek. 

De verschillende schakels, die mensen toelaten van een comfortabele oude dag te genieten, staan 
niet los van elkaar. 

Met onze ondersteuning en zorg willen we de autonomie, de waardigheid en de levenskwaliteit van 
mensen behouden, herstellen, ondersteunen of daar waar mogelijk verbeteren. Preventief informe-
ren en sensibiliseren over hun zorg- en welzijnstraject, hoort hierbij. 
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JURIDISCH STATUUT Huis van Welzijn 

ADRES Paretteplein 19, 8530  Harelbeke 

TELEFOON 056 735 190 

WEBSITE  www.ocmwharelbeke.be 

MAIL onthaal@welzijnharelbeke.be  

VERANTWOORDELIJKE Carlo Daelman, algemeen directeur 

 Dominique Windels, voorzitter 

 

MISSIE 
Het Huis van Welzijn  
is een open huis dat bijdraagt tot het welzijn van iedere burger van Harelbeke. 
beoogt een menswaardig leven voor iedereen rekening houdend met het wettelijk kader. 
heeft aandacht voor de specifieke noden van iedere burger -in het bijzonder voor de meest kwets-
baren- en stemt zijn dienstverlening hierop af.  
coördineert het lokale welzijnsbeleid in samenwerking met betrokken partners en burgers. 

VISIE 
Het Huis van Welzijn   
wil een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden, burgernabij, transparant en 
waar nodig outreachend.  
wil vanuit een wederzijds vertrouwen participatief en krachtgericht werken. 
wil inzetten op warme face-to-face contacten in combinatie met online-tools.  
wil een samenwerkingsverband realiseren dat bekend, herkenbaar en zichtbaar is onder de vorm 
van een geïntegreerd breed onthaal (GBO). 
wil initiatieven nemen en ondersteunen om de sociale cohesie te bevorderen en de samenwerking 
met vrijwilligers te stimuleren.   
wil bijdragen tot een actief wereldburgerschap. 
wil maatschappelijke uitsluiting voorkomen door de armoedetoets toe te passen bij alle lokale be-
leidsbeslissingen en door signalen te bundelen als aanzet tot beleidsgerichte acties voor regionale 
en hogere overheden. 
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VOORWAARDEN  
• 16 jaar zijn of worden in het jaar waarin je je vrijwilligerswerk start. 

• In sommige situaties is er aanvullend meldingsplicht of een goedkeuring nodig: 

• Wie een uitkering krijgt van de RVA dient dit te melden en mag daarna meteen starten 
met het vrijwilligerswerk. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren.  

• Wie een leefloon krijgt van het OCMW moet vooraf akkoord krijgen van zijn persoonlijke 
dossierbeheerder. 

• Wie een ziekte- of invaliditeitsvergoeding krijgt van het ziekenfonds moet vooraf een 
schriftelijke toelating krijgen van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. 

• Ambtenaren moeten in theorie toelating vragen aan hun overste om te mogen vrijwilli-
gen. 

 

VORMING 
De vrijwilliger heeft recht op een aangepaste vorming en bijscholing. 

• Jaarlijks wordt een algemene vorming georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Daarin wordt 
meer uitleg gegeven over  de organisatie en de diverse diensten en is er kans op ontmoeting 
met andere vrijwilligers. 

• Daarnaast wordt jaarlijks aan alle vrijwilligers een vormingsactiviteit aangeboden; ofwel een 
algemene vorming voor alle vrijwilligers samen, ofwel een vorming per groep vrijwilligers die 
meer gericht is naar hun specifieke taken. 

• Wie wil kan na deelname aan een vormingsactiviteit een aanwezigheidsattest ontvangen.  

• Jaarlijks ontvangen alle vrijwilligers twee kaarten waarmee ze gratis een infomoment in één 
van de dienstencentra kunnen bijwonen. 

 

ONKOSTENVERGOEDING 
De organisatie voorziet geen enkele financiële vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Er is 
m.a.w. geen vergoeding voor de vrijwilliger onder de vorm van een vaste of forfaitaire vergoeding. 

Reële onkosten (bewezen kosten) die door de vrijwilliger gemaakt worden in functie van het uitvoe-
ren van het vrijwilligerswerk, kunnen worden terugbetaald indien de uitgave vooraf werd goedge-
keurd en de nodige betalingsbewijzen kunnen worden voorgelegd. 

De organisatie wil de vrijwilligers bedanken voor het vrijwilligerswerk en voorziet hiertoe in een aan-
tal vrijwilligersvoordelen. Deze staan opgesomd op blz. 4 van deze brochure. 

 

REGELING BIJ ZIEKTE OF VERHINDERING 
Ingeval van ziekte of verhindering brengt de vrijwilliger de organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. 

De vrijwilliger geeft vakantieplannen en andere vrije dagen tijdig door. 
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VERZEKERINGEN 
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilliger, wordt gewaarborgd door een verzekering bij Ethias. 

Verzekeringsmaatschappij: ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. 

Polisnummer: 45.010.346 

 

LICHAMELIJKE SCHADE 

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van hun vrij-
willigerswerk, of op weg naar en van de activiteiten, wordt verzekerd door de arbeidsongevallenver-
zekering van Ethias. 

Verzekeringsmaatschappij: ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. 

Polisnummer: 6.050.564 
 

RECHTSBIJSTAND wordt verzekerd door de BA-verzekering van Ethias. 

 

OMNIUMVERZEKERING 

Verplaatsingen met de een eigen wagen én op vraag van de organisatie zijn omnium verzekerd. De 
vrijwilliger dient hiertoe het kenteken van de wagen door te geven aan zijn vrijwilligersverantwoorde-
lijke.  

Verzekeringsmaatschappij: ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. 

Polisnummer: 19.463.540 

 

De vrijwilliger heeft pas recht op tussenkomst van de verzekering na het ondertekenen van de af-
sprakennota. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het ver-
richten van het vrijwilligerswerk. (vb.: een vrijwilliger morst tijdens het bestellen een glas wijn op ie-
mands kledij). 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van zijn vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade be-
rokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zware schuld.  Voor lichte schuld is hij enkel 
aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Opgelet! Voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij zelf verantwoordelijk. 
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VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT 
Een vrijwilliger komt veel van mensen te weten. Mensen hoeven dit niet altijd te vertellen. Hij ziet, 
hoort en leest ook veel. Al deze informatie behoort tot de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het 
betreft medische gegevens, identificatiegegevens, gedragingen, gevoelens, financiële gegevens, soci-
ale achtergrond, psychisch welbevinden, …  
Een vrijwilliger binnen het Huis van Welzijn en het Zorgbedrijf is gebonden aan de geheimhoudings-
plicht. Hij mag informatie en gegevens, die hij tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerk ver-
worven heeft, nooit doorgeven aan anderen. 
Informatie binnen de organisatie doorgeven kan, maar enkel aan een personeelslid of mede-
vrijwilliger die iets met deze informatie kan doen in het kader van de dienst- of hulpverlening. Louter 
je verhaal doen tegen een collega-vrijwilliger hoort hier niet bij. 

De geheimhoudingsplicht is opgenomen in artikel 458 van het Strafwetboek. De vrijwilliger kan per-
soonlijk aansprakelijk bevonden worden bij het schenden van de geheimhoudingsplicht. Ook na het 
beëindigen van het vrijwilligerswerk blijf de vrijwilliger hieraan gebonden. 

 

AFSPRAKEN  
VANUIT DE ORGANISATIE 

• de organisatie is verantwoordelijk voor de verdeling en coördinatie van het vrijwilligerswerk 

• de organisatie staat in voor structurele en organisatorische aspecten 

• de organisatie houdt de vrijwilliger op de hoogte inzake werkverdeling, werktijden, wijzigingen, 
problemen, taakinhoud, … 

• de organisatie biedt hulp en deskundigheid aan de vrijwilliger 

• de organisatie voorziet in de nodige begeleiding tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk 

• bij problemen, ongevallen, … zoekt de organisatie samen met de vrijwilliger naar een haalbare 
en aanvaardbare oplossing voor alle partijen 

• de organisatie biedt aan de vrijwilliger vormingsactiviteiten aan 

• de organisatie biedt alle vrijwilligers kans tot inspraak. Er wordt intervisie georganiseerd tus-
sen de vrijwilligersverantwoordelijken. Je kan steeds jouw aanbevelingen meegeven met jouw 
verantwoordelijke 

• de organisatie staat de vrijwilliger bij inzake de verplichtingen betreffende melding vrijwilli-
gerswerk bij RVA en aanvraag tot toelating vrijwilligerswerk bij de medisch adviseur van het zie-
kenfonds  

• de organisatie geeft geen informatie over vrijwilligers aan derden. De vrijwilliger kan ten allen 
tijde zijn persoonlijk dossier raadplegen en wijzigen 

• tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk kunnen foto’s genomen worden. De organisatie 
kan deze foto’s gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Wie dit niet wenst dient dit uitdrukkelijk 
te melden bij de vrijwilligersverantwoordelijke 
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VANUIT DE VRIJWILLIGER 

• de vrijwilliger engageert zich op vrijwillige basis om belangeloos activiteiten te verrichten    

• de vrijwilliger maakt afspraken met de organisatie betreffende aard, duur en frequentie van zijn 
vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger is vrij om te bepalen voor welke momenten en voor welke ta-
ken hij zich wenst in te zetten 

• de vrijwilliger behandelt (persoonlijke) informatie, die hij verneemt tijdens de uitoefening van 
zijn vrijwilligerswerk, met de nodige discretie of houdt deze geheim 

• de vrijwilliger kan informatie, die hij als nuttig of noodzakelijk acht voor de organisatie, steeds 
persoonlijk, telefonisch of schriftelijk melden bij de verantwoordelijke 

• de vrijwilliger verwittigt de verantwoordelijke onmiddellijk bij verlies, diefstal of beschadiging 
van materiaal, toegangssleutels of badge 

• de vrijwilliger neemt steeds contact op met de organisatie in geval van problemen of ongeval-
len 

• de vrijwilliger is eerlijk bij schade, problemen,…  

• de vrijwilliger onthoudt zich van overmatig gebruik van alcohol en verdovende middelen tijdens 
het vrijwilligerswerk 

• de vrijwilliger is bereid samen te werken met andere vrijwilligers en beroepskrachten 

• de vrijwilliger leeft de gemaakte afspraken na 

• de vrijwilliger staat achter de doelstelling, visie, missie en waarden van de organisatie  

• de vrijwilliger verbindt zich ertoe de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van ieder-
een te eerbiedigen 

• de vrijwilliger kan op eenvoudig verzoek zijn vrijwilligerswerk beëindigen 

 

 

GESCHILLENBESLECHTING  
In geval van geschil tussen de vrijwilliger en de organisatie, tussen vrijwilligers en beroepskrachten, 
of tussen vrijwilligers onderling, zal de zaak worden voorgelegd aan de vrijwilligerscoördinator.  

 

BEËINDIGING VAN DE SAMENWERKING 
Als bovenstaande afspraken niet worden nageleefd, kan ten allen tijde, de overeenkomst mondeling 
of schriftelijk worden opgezegd.  

Beide partijen kunnen zich hierop beroepen. 
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TRAJECT VAN DE VRIJWILLIGER 
KENNISMAKING / INTAKE 

Elke kandidaat-vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek met de vrijwil-
ligerscoördinator.  Tijdens dit gesprek wordt gepolst naar de verwachtingen en mogelijkheden van de 
kandidaat-vrijwilliger en worden de diverse taken van vrijwilligers binnen de organisatie toegelicht.  
De vrijwilligersbrochure wordt overlopen.  

De nodige afspraken worden gemaakt, de vrijwilliger wordt ingebracht in de databank en de docu-
menten worden ingevuld. De afsprakennota wordt ondertekend en de informatienota wordt samen 
overlopen. 

Er wordt een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke van de groep waar de nieuwe vrijwilliger 
zal meewerken.  Deze verantwoordelijke legt uit wat de taakinhoud precies is en stelt indien nodig 
een peter/meter aan. 

 

OPVOLGING 

Na een aantal maanden wordt de nieuwe vrijwilliger gecontacteerd voor een kort gesprekje.  Tijdens 
dit gesprek gaat het vooral over het welbevinden van de vrijwilliger, het zich thuis voelen in ons 
OCMW, het zich opgenomen voelen binnen de groep, of de inhoud van de taak voldoet aan de ver-
wachtingen van de vrijwilliger, wat de verdere wensen zijn,…. 

Verder kan de vrijwilliger steeds een gesprek aanvragen om eventuele voorstellen tot verbetering, 
problemen of wensen te bespreken. Dit kan zowel bij de vrijwilligersverantwoordelijke van de eigen 
afdeling (VV) als bij de vrijwilligerscoördinator. 

Indien nodig kunnen ook de vrijwilligersverantwoordelijke van de eigen afdeling (VV) of de vrijwil-
ligerscoördinator een gesprek organiseren met de vrijwilliger over zijn functioneren. 

 

EXITGESPREK 

Wanneer een vrijwilliger zijn vrijwilligerswerk beëindigt, organiseren we telkens een exitgesprek met 
de vrijwilligerscoördinator. 

Daarbij wordt gepraat over de reden van het vertrek, hoe de vrijwilliger zijn inzet heeft ervaren, wat 
goed was, welke suggesties hij heeft om nog beter te doen. 

Eventueel helpt de vrijwilligerscoördinator  zoeken naar andere organisaties, ander vrijwilligerswerk 
dat beter aansluit bij de wensen en noden van deze vrijwilliger. 

 

 

2018 

 

Hans Piepers      

Algemeen directeur Zorgbedrijf   
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  Ik vrijwillig  

 Jij vrijwilligt       

  Hij vrijwilligt 

       Zij vrijwilligt 

   Wij vrijwilligen 

 Jullie vrijwilligen     

 Zij vrijwilligen             

    Iedereen kan vrijwilligen! 



VRIJWILLIGEN DOET DEUGD 
   VRIJWILLIGEN DOET GOED 
 

Wil je meer informatie? Wil je graag een afspraak maken?  

Neem contact op met onze coördinator vrijwilligerswerking. 

 

Sandra Snick  

vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be   

 

VRIJWILLIGERSLOKET 

LDC De Parette | ma - woe - vrij | 8u30 - 12u | 056 73 52 24 

LDC De Vlinder | di - do | 8u30 - 12u | 056 89 78 71 

Www.facebook.com/zbharelbeke 
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