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Inspiratiedag 17 november 2022

Vrijwilligers

punt

Adinda Taelman
Marjan Blokland

Waar mensen, organisaties en 
overheden zich willen versterken,

Waar men voor complexe sociale 
uitdagingen staat als inclusie, sociale 
verandering, samenwerken, 
draagvlak zoeken, engagement 
aanwakkeren,

Daar begeleiden wij cocreatieve
leerprocessen in groepen.
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“Ik heb het einde verborgen en 
ben vergeten waar.
Dat leek me een goed begin”.

Stijn Vrancken
➢ Iets over inclusie

➢ Iets over methodologie en werkvormen

➢ Enkele algemene bevindingen dmv. quotes van de deelnemers 

➢ IETS = KORT

Het WOORD is AAN en VAN de deelnemers!

Introductie
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Verenigen in Vlaanderen zijn van oudsher vrij homogeen:
➢ Waar horen we bij? 
➢ Waar zijn de violen gelijk gestemd?

De maatschappij is voortdurend in verandering, bijv. :
➢ Diversiteit IS er
➢ Maatschappelijke kwetsbaarheid wordt meer zichtbaar
➢ Maatschappelijke vraagstukken worden complexer,  vragen om 

een bredere kijk 
➢ Er komt meer beweging in en rondom vrijwilligerswerk, 

vrijwillige inzet, solidariteit

Wat werkt niet?
➢ Alle neuzen in dezelfde richting
➢ Focus vastzetten op verschil brengt polarisering mee. 
➢ Solitair werken
➢ De deur openzetten en een bordje ophangen “iedereen welkom”

Meer inclusie creëren: waarom belangrijk? 
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Wat hebben we nodig? 

➢ Nood aan ruimte voor verscheidenheid

➢ Nood aan waardenvrij kader ttz. niet geladen of met de

nadruk op gekleurde neuzen .

WEL: Blik op competenties en talenten, op krachten 

ipv klachten, op mogelijkheden in de buurt

➢ Cocreatieve aanpak: hoe kunnen we samen….? 

Uitdaging = doen wat werkt! 

➢ Hoe creëren we meer inclusie in de verenigingen, in het vrijwilligerswerk?

➢ Hoe kunnen we erbij horen én ook anderen met een andere stem, een andere 

kijk, erbij laten horen?

➢ Hoe organiseren we een Warm Welkom ?

Iets over inclusie

➢ Grote Woorden zijn voor de Grote 

Denkers 

➢ Er is niet “EEN WAARHEID” , of een 

monopolie op die waarheid

➢ Diversiteit is een gegeven. Het IS er. 

Inclusie gaat over de vraag hoe we het 

samen met elkaar gaan regelen.

➢ Werken aan inclusie is een radicale 

keuze voor je vereniging. Je kan niet 

“een beetje” werken aan inclusie. Je zet 

dingen in beweging… 

➢ Het vraagt moed, beetje durf om naar 

“de Ander” te luisteren en vooral:

➢ Naar het ANDERE van de ander

➢ Hamvraag : hoe ruimte creëren voor 

meerstemmigheid?

Naima Charkaoui

Jitske Kramer & Typhoon

Dirk Geldof

Jihad van Puymbroeck
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Centraal principe

Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje, 

inclusie is gevraagd worden om samen te dansen.

Centrale focus

Eigenaarschap* is een bril om naar inclusie te kijken

Onderzoek van Elke Plovie en Saskia De Bruyn – UCLL

Centrale vraag Kwadraet

Wat kunnen we doen voor iedereen, 

zodat iedereen (en ook de meest kwetsbare) zich 

welkom weet, zich goed voelt en zich hier maximaal 

kan ontplooien?

Iets over de aanpak: methoden en werkvormen in het traject
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➢ 3 sessies per vereniging: kennismaking en start, eerste actie, borgen van de lessons learned
➢ 4 netwerkmomenten

➢ Live en online!

Inclusieve CHECK-IN

Sfeer voor open dialoog,

aandacht en luisteren

Alle stemmen gehoord

Wijsheid delen in de groep

Popcorn stijl: geen ping-pong gesprek 
of rijtje. 
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De metafoor van het HUIS

“Inclusie is niet alleen maar de 
deur open doen. Mensen 
moeten ook naar binnen kunnen 
stappen”.

Waar staan mogelijke nieuwe vrijwilligers? 

Welke ruimte in je huis mogen ze betreden?

Hoe wil je dat vrijwilligers 

deel-NEMEN, 

deel-HEBBEN én /of 

deel-MAKEN aan de organisatie?  

Acties
Hoe ziet jouw warm 
welkom eruit?

Droom = het streven…

➢ Verder in de tijd
➢ Bepaalt de bedoeling, de 

WHY, de richting… 

Eerste stappen:

➢ Waar staan we al? Wat lukt 
al? 

➢ Wat zijn de eerste stappen die 
wij kunnen zetten in de 
richting van die droom? 
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Ontmoeten, ervaringen uitwisselen Borgen, duurzaam maken

Graantjes oogsten:

Welke (voorlopige) lessen 
trek je hieruit als het gaat 
over inclusie?

➢ Verhaal van de 
deelnemende 
verenigingen 

➢ Inspiratiedag

➢ Filmpje
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QUOTES 

De Groepsmomenten waren heel inspirerend. Het was alsof je een overleg had met 
“externe collega’s”. 
Kruisbestuiving geeft kracht om verder te kunnen.

Stilstaan is even uitpluggen en van op  afstand kijken. Het helpt om VOLUIT te denken. 

We willen veel meer stem geven aan vrijwilligers

Je moet jezelf uitdagen. Uit de alledaagse routine stappen en toch realistisch blijven. Je 
hebt écht focus nodig, anders stel je het steeds uit. 

Wankelmoed = durven wankelen, onderuit gaan, werken met vallen en opstaan.

Het is soms MASTERMIND! 
Tip: blijf reflecteren,  blijf in beweging

Enthousiasme dooft niet uit als je online werkt.

Je ziet eigenaarschap ontstaan als je blijft geloven in de 
competenties van mensen, als je ziet dat vrijwilligers het in 
eigen handen nemen en ook als directies meer ruimte voor de 
vrijwilligers gaan maken.

Blijf zoeken naar een duurzaam resultaat. 
Het is voor iedereen anders! 

Het communicatie proces vraagt voortdurende oefening: hoe 
ga je om met afwijkende meningen?

De externe begeleiding van Kwadraet heeft onze geholpen om 
ook de pijnpunten te benoemen.
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Inzoomen op vandaag:
Inclusief Vrijwilligerswerk ook  in het DNA van jouw organisatie?

Het woord is

aan de deelnemers!

Veel plezier!
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