INFOBROCHURE

VOORWOORD
Meer dan 750.000 Vlamingen zetten zich dagelijks in als
vrijwilliger bij allerlei activiteiten en in diverse sectoren.
Zij doen dit niet met het oog op financiële verrijking
maar om persoonlijke redenen: om anderen te helpen,
om sociale contacten op te bouwen, om talenten bij te
schaven, uit overtuiging of gewoon omdat het plezant
is. Zij doen dit voor een schouderklop, een bloem of een
gezellig samenzijn met andere vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk leidt niet direct tot geldelijke winsten
maar het levert onbetaalbare sociale cohesie, burgerschap
en maatschappelijke verbinding.
Vrijwilligers zijn doeners, mensen die niet bij de pakken
blijven zitten maar zich inzetten om zichzelf te ontdekken
in hun verhouding tot anderen. Vrijwilligers zijn met andere
woorden onmisbaar in onze samenleving.

WAAR KAN IK VRIJWILLIGERSWERK
DOEN BIJ DE GEMEENTE LONDERZEEL?

DE BAANBREKENDE
BABBELTAFELAARS
effenen de weg voor anderstaligen om het
Nederlands te leren. Ze leren graag nieuwe
mensen

kennen

en

hebben

een

warme

interesse in andere culturen.
De

Babbeltafel

is

een

praatcafé

waar

Nederlands gesproken wordt. Nederlandsen anderstaligen komen er samen om te
babbelen over dagelijkse dingen: een leuke
gelegenheid om het Nederlands te leren!
Daarnaast worden er ook heel wat uitstapjes
en creatieve workshops georganiseerd.

DE KRACHTIGE
KRINGLOOPKRACHTEN
vatten elke derde zaterdag van de maand
tussen maart en oktober post in het Comité
Jean Pain. Zij vertellen met veel plezier alles
wat je ooit wilde weten over composteren
en de kringlooptuin. Snoeihoutverwerking,
mulchen, insectenhotels… het heeft voor
hen geen geheimen.

DE BIB
Nogal wat mensen denken dat de bib een plaats is waar je
boeken kan lenen. Ze hebben gelijk, maar het is maar één
stukje van onze puzzel.
De missie van de bib is onze gemeenschap beter maken
met kennis en cultuur. Collecties samenstellen en uitlenen
is een middel om dit doel te bereiken. Connecties tot
stand brengen waarbij mensen, verenigingen, diensten
en organisaties samen kennis maken en delen is vandaag
minstens even belangrijk.
De bib is een warme, openbare huiskamer die voor iedereen
en voor elk idee open staat.

DE ONMISBARE
ONDERSTEUNERS
komen regelmatig een handje helpen en
zorgen ervoor dat bij onze medewerkers
tijd vrijkomt om veel meer te doen dan
alleen maar boeken uitlenen. Deze bezige
bijen

plastificeren

vliegensvlug

nieuwe

boeken zonder dat daarbij gewonden vallen,
leren de plaatsing van de collecties als
hun broekzak kennen en manoeuvreren
behendig met een boekenkar tussen de
rekken om alle teruggebrachte materialen
op de juiste plaats te zetten, kijken na of
alles in de rekken nog op de juiste plaats
staat en dromen ’s nachts van het alfabet.

DE BLIJE
BIBMOBIEL
gaat één keer per maand langs bij minder
mobiele inwoners om hen van een glimlach,
een vriendelijk woordje én een aangepaste
dosis lees-, kijk- en luistervoer te voorzien.

DE VERTELLENDE
VOORLEESTALENTEN
brengen hun publiek in vervoering met tot
de verbeelding sprekende avonturen.

DE SUPERSTRAFFE
SPELOTHECARISSEN
hebben een derde oog waarmee ze bliksemsnel kunnen zien of teruggebracht speelgoed
nog volledig is. Ze maken overzichtelijke
foto’s van alle onderdelen, plakken etiketten,
lamineren speelgoedfiches,...

DE CREATIEVE
KUNSTENAARS
hebben besmettelijke geniale ideeën die
soms nog zotter zijn dan die van onze
medewerkers.

Ze

beschikken

over

een

tomeloze energie en dadendrang om deze
samen met ons in de praktijk te brengen,
meestal in de vorm van activiteiten voor de
jeugd of voor volwassenen.

DE TECHNOLOGISCHE
TOVENAARS
tonen

een

heerlijke

nieuwe

wereld

aan

technologische en creatieve mogelijkheden
die slechts enkele muisklikken of swipes van
ons verwijderd is. Kennis delen met jong
en/of oud en anderen inspireren om samen
nieuwe kennis te maken, zit in hun DNA.

DE ZELFVOORZIENENDE
ZADENBIBLIOTHECARISSEN
verpakken wonderlijke zaden, voegen deze
toe aan onze zadencatalogus en zorgen
voor mooie etiketten met nuttige info op de
zadenzakjes. Ze staan te trappelen om hun
kennis te delen over zelf zaden oogsten,
ecologisch

tuinieren,

heerlijke recepten,…

vergeten

groenten,

WOONZORGCENTRUM
HERFST VREUGDE
Vrijwilligers zorgen voor een warme, huiselijke sfeer. Ze
geven extra tijd, zorg en aandacht aan de bewoners van
Herfstvreugde. Door hun ondersteuning en hulp bij allerlei
activiteiten en dienstverleningen kan de vrijwilliger veel
betekenen voor de bewoners.
Onze

vrijwilligers

zetten

zich

kosteloos

in

om

de

overeengekomen taken onder leiding van het personeel
uit te voeren. Een bewonersgerichte houding en goede
communicatie met het personeel zijn essentieel. Discretie
en engagement zijn een evidentie voor onze vrijwilligers.

DE ONGEDWONGEN
OBERS
steken een handje toe in cafetaria Den
Babbeleir. Koffie serveren ze steevast met
een aanstekelijke glimlach en desgewenst
ook met melk, suiker en een lekker koekje.

DE FRAAIE
FRUTSELAARS
zitten boordevol creatieve ideeën en
zorgen voor urenlang knutselplezier.

DE KEIZERLIJKE
KEUKENPRINSEN
zijn een onmisbaar ingrediënt van elk goed
ontbijt. Er gaan zelfs al stemmen op om hun
gesmaakte koffieronde uit te breiden over
het grondgebied van de hele gemeente,
maar wij houden ze liever dicht bij onze
bewoners!

DE SPECULATIEVE
SPEELVOGELS
hebben vermoedelijk in een vorig leven nog
in een casino gewerkt, maar helpen veel
liever ouderen om eerlijk te winnen bij het
kaarten of bij de lotto.

DE LUISTERENDE
LEZERS
zijn geboren vertellers die op de kamer
voorlezen uit de krant of uit een boek. Hun
luisterend oor fluistert hen in waar hun
publiek het meest van geniet.

DE GRENSVERLEGGENDE
GLOBETROT TERS
maken van elke korte uitstap een onvergetelijk
avontuur en helpen rolstoelgebruikers bij
het veilig uitstappen.

DE TALENT VOLLE
TUINIERS
krijgen het groen niet meer van hun vingers
en helpen bewoners om hun tuintje om te
toveren tot een schitterende oase.

DE MAGISCHE
MASSEURS
brengen iedereen in de zevende hemel en
plaatsen in een handomdraai ook nog even
een mise-en-plis om u tegen te zeggen!

ASSISTENTIEWONINGEN EIKENHOF
De Assistentiewoningen Eikenhof bevinden zich samen met
Woonzorgcentrum Herfstvreugde op een groene campus in
centrum Londerzeel. Er zijn 60 woongelegenheden. Op de
gelijkvloerse verdieping is cafetaria De Notelaar dankzij
vrijwilligers elke weekdag open van 15 tot 17 uur en om
de twee weken ook op zondag.

DE TOFFE
TAPPERS
houden van een praatje, terwijl ze in de
cafetaria de dorstige bewoners laven met
frisse pintjes of heerlijke koffie met alles
erop en eraan.

HET ZORG- EN WELZIJNSLOKET
Het Zorgloket en het Welzijnsloket streven naar een
menswaardig bestaan voor elke Londerzelenaar, met extra
aandacht voor wie het iets moeilijker heeft: mantelzorgers,
alleenstaande ouderen, mensen die leven in armoede,
langdurig zieken,... Via allerlei initiatieven worden zij
ondersteund. Vrijwilligers spelen hierin een essentiële
rol. Zij geven mee vorm aan het sociale gezicht van onze
gemeente.

DE KLANT VRIENDELIJKE
KRUIDENIERS
spelen graag winkeltje. Ze verwelkomen de
klanten met open armen in De Buurtwinkel
en wijzen hen vriendelijk de weg in het
ruime aanbod van gezonde en duurzame
producten. Deze zijn niet voor iedereen
even haalbaar en betaalbaar. Bij de sociale
kruidenier De Buurtwinkel worden ze tegen
een zacht prijsje aangeboden. Op basis van
een sociaal verslag wordt bekeken wie bij
De Buurtwinkel boodschappen mag doen.
Voor de kruideniers is respect voor klanten
en hun privacy vanzelfsprekend. Ze maken
hun winkeltje zo gezellig dat iedereen er
altijd nog wat blijft hangen om samen een
praatje te maken.

DE ONVERVANGBARE
OBERS
spijzen de hongerigen en laven de dorstigen
in de gemoedelijke sfeer van dorpsrestaurant
De Buurttafel. Ze slaan een warm praatje
met de gasten en brengen de overheerlijke
maaltijden tot bij minder mobiele bezoekers.
De dorpsrestaurants vormen een gezamenlijk
eetmoment

waarop

alle

inwoners

van

Londerzeel welkom zijn om van een lekkere
en gezonde maaltijd te genieten aan een
kleine prijs.

DE ZONNIGE
ZILVERKRINGERS
bezoeken

alleenstaande,

thuiswonende

80-plussers of bellen hen een keer per week
eens op.
Deze vrijwilligers gaan de vereenzaming te
lijf met een actief luisterend oor. Ze kunnen
zich perfect inleven in de leefwereld van
80-plussers en houden van een warme
babbel.

DE BEGELEIDENDE
BEWEGERS
verwelkomen de deelnemers van Blijven
Bewegen

en

sporen

hen

aan

met

het

vooruitzicht van verse koffie en heerlijke
koekjes zodat zij tijdens de les het beste
van zichzelf geven. Tijdens het welverdiende
koffie-uurtje

slaan

de

begeleiders

een

gezellige babbel.
Blijven

Bewegen

is

een

reeks

van

12

bewegingslessen per jaar op 4 locaties in
Londerzeel en voor 70–plussers. De lessen
worden gegeven door een kinesist, een Tai
Chi-leerkracht, een bewegingscoach of een
begeleider Sofrologie.

DE BELANGSTELLENDE
BEGROETERS
zorgen voor een warm onthaal met
een warm kopje koffie tijdens allerlei
vormings- en ontmoetingsmomenten.
Dankzij hen voelt iedereen zich welkom.
Samen

met

de

maatschappelijk

werker zorgen ze voor een geslaagd
ontmoetingsmoment.
Het
wat

Zorgloket

vormingsmomenten

koffiemomenten
met

organiseert

dementie,

familieleden

van

mantelzorgers,…

voor

heel
en

personen

zorgbehoevenden,
zorgbehoevenden,

ENKELE VEELGESTELDE VRAGEN
OVER VRIJWILLIGERSWERK

WAT IS VRIJWILLIGERSWERK?
De wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 definieert het
zo: vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd
en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of
meer personen, andere dan degene die de activiteit
verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor
dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van
een

arbeidsovereenkomst,

een

dienstencontract

of een statutaire aanstelling. De vrijwilliger is een
individueel persoon.
De overheid bundelde de afspraken voor vrijwilligerswerk
in deze wet, die komaf maakt met onduidelijkheden en de
vrijwilliger de nodige bescherming wil bieden. De wet regelt
een aantal belangrijke aspecten zoals de relatie tussen
de vrijwilliger en de organisatie, de aansprakelijkheid en
de verzekering, de vergoedingen en het vrijwilligerswerk
voor mensen met een uitkering.
Enkele aspecten van deze wet:
Activiteit: vrijwilligerswerk is iets ‘doen’ in de ruimste
betekenis van het woord, bijvoorbeeld een persoon met
een handicap vergezellen naar een concert in het kader
van een integratieproject, achter de toog staan in de
cafetaria van een club, een vakantiekamp begeleiden of
bestuurstaken opnemen. Maar sporten in clubverband,
naar een lezing of concert gaan in je vrije tijd, dat is geen
vrijwilligerswerk.

Onbezoldigd:

vrijwilligerswerk

wordt

niet

betaald.

Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen
volgens strikte regels.
Onverplicht:

niemand

kan

gedwongen

worden

om

vrijwilligerswerk te doen. Een stage, Wijk-werken of een
alternatieve sanctie horen er dus niet bij.
Ten behoeve van andere personen, een groep of
organisatie of van de samenleving: deelnemen aan
een zelfhulpgroep, hulp aan familie en vrienden vallen niet
onder deze definitie.
Ingericht door een organisatie: dit kan zowel een private
vereniging

zonder

winstoogmerk

(vzw),

een

publieke

organisatie zonder winstoogmerk (openbare besturen,
OCMW’s, gemeentes, steden, openbare ziekenhuizen) als
een feitelijke vereniging zijn.
Buiten het familie- of privéverband: je buur een lift
geven naar het ziekenhuis is geen vrijwilligerswerk, tenzij
je die rit uitvoert in opdracht van een Minder Mobielen
Centrale (MMC).
Buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, een
dienstencontract of een statutaire aanstelling: je
mag niet dezelfde activiteiten uitoefenen als werknemer
én als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever.
Wil je bijkomende info? Daarvoor kan je terecht op
www.vrijwilligerswerk.be.

WELKE OVEREENKOMST
KRIJG JE ALS VRIJWILLIGER?
Als vrijwilliger krijg je een vrijwilligersovereenkomst. Hierin
wordt het wederzijds engagement vastgelegd tussen de
vrijwilliger en de Gemeente Londerzeel.
In de vrijwilligersovereenkomst worden de aard, de plaats
en de omvang van het vrijwilligerswerk overeengekomen.
Ook de tijdsbesteding, inspraak, vorming, aansprakelijkheid
en een eventuele onkostenvergoeding worden in deze
overeenkomst geregeld.

WELKE INFORMATIE KRIJG JE
ZEKER ALS VRIJWILLIGER?
Er zijn een aantal zaken die je als vrijwilliger moet weten:
· De sociale doelstelling van de organisatie
· Het juridisch statuut
· Welk soort verzekering werd afgesloten
· De eventuele onkostenregeling
· De geheimhoudingsplicht:
Deze plicht slaat op alle informatie over gezondheid,
sociale en familiale toestand, sociale problemen en
persoonlijke,

religieuze

of

levensbeschouwelijke

overtuiging. Je moet ervan uitgaan dat alles wat
iemand jou toevertrouwt wanneer je werkt als
vrijwilliger, gebaseerd is op een vertrouwensrelatie
en dat deze informatie tussen jullie blijft.
· De rechten en plichten als vrijwilliger
De concrete uitwerking van deze principes zijn opgenomen
in de vrijwilligersovereenkomst.

WANNEER KAN IK ALS
VRIJWILLIGER AAN DE SLAG?
Heb je interesse om als vrijwilliger te werken bij de
Gemeente Londerzeel? Neem dan contact op met het
Vrijwilligersloket voor een kennismakingsgesprek. Dan
krijg je uitleg over de verschillende mogelijkheden. Ook je
vragen als kandidaat-vrijwilliger komen aan bod.
Heb je interesse in één of meerdere vrijwilligerstaken?
Dan kunnen we samen overleggen en bekijken op welke
manier je als vrijwilliger kan meewerken.
We geven je uiteraard de ruimte om ook zelf te overwegen
of je bij ons als vrijwilliger aan de slag wil. Je hoeft niet
meteen te beslissen.

MOET JE EEN BEPAALDE
OPLEIDING HEBBEN?
Je hebt geen diploma nodig om vrijwilligerswerk te doen.
Indien noodzakelijk, wordt nog een interne vorming of
opleiding voorzien.

BEN IK VERZEKERD
ALS VRIJWILLIGER?
Bij de Gemeente Londerzeel kan je als vrijwilliger beroep
doen op de volgende verzekeringen:
· Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstand
· Verzekering tegen lichamelijke ongevallen tijdens
het vrijwilligerswerk en op weg van en naar de
vrijwilligersactiviteit. De dekking is vergelijkbaar met
een arbeidsongevallenregeling.

WIE MAG
VRIJWILLIGERSWERK DOEN?
Vanaf het jaar dat je 16 jaar wordt, mag je als vrijwilliger
aan de slag gaan.
Bruggepensioneerden
vrijwilligerswerk

en

(deeltijds)

uitoefenen

maar

werklozen
hebben

mogen

wel

een

meldingsplicht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA). Vooraf moeten zij dus aangifte doen van hun
vrijwilligersactiviteiten, maar ze moeten niet meer wachten
op de goedkeuring van de RVA alvorens de activiteiten
te starten. Als de RVA negatief beslist, dan heeft die
beslissing enkel gevolgen voor de toekomst.
Arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit en zwangerschap)
mogen

vrijwilligerswerk

uitoefenen,

maar

zij

moeten

hiervoor (jaarlijks) toelating aanvragen en krijgen van de
adviserend geneesheer voordat zij starten als vrijwilliger.
Wie een leefloon ontvangt, kan ook vrijwilligerswerk doen.
Ambtenaren vragen best toestemming aan hun werkgever.
Alle inwoners van de Europese Unie of personen met een
geldige verblijfsvergunning mogen vrijwilligerswerk doen.
Wie geen geldige verblijfsvergunning heeft of enkel een
arbeidskaart heeft, mag geen vrijwilligerswerk uitvoeren.
Alle andere vrijwilligers kunnen zonder formaliteiten aan
de slag als vrijwilliger.

ONT VANG IK EEN VERGOEDING?
Vrijwilligerswerk bij de Gemeente Londerzeel is onbezoldigd.
Je bent wel verzekerd voor je vrijwilligerswerk en in bepaalde
gevallen ontvang je een kilometervergoeding. De details
hiervan zijn opgenomen in een vrijwilligersovereenkomst.
Alle vrijwilligers bij de Gemeente Londerzeel worden elk
jaar bedankt voor hun inzet met een nieuwjaarsontbijt.

INFORMATIEPUNTEN
Vrijwilligersloket
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
vrijwilligerswerk@londerzeel.be
052 30 36 16
www.londerzeel.be/vrijwilligerswerk

Dienst Burgerzaken
- De Babbeltafel
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
burgerzaken@londerzeel.be
052 30 36 16

Welzijnsloket
Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel
welzijnsloket@londerzeel.be
052 30 36 16

Dienst Duurzaamheid
- Kringloopkrachten
Malderendorp 14, 1840 Londerzeel
duurzaamheid@londerzeel.be
052 39 92 67

Zorgloket
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
zorgloket@londerzeel.be
052 30 36 16
Centrumschool
Lijsterstraat 7, 1840 Londerzeel
secretariaat@centrumschool.londerzeel.be
052 30 00 63
School Ter Elst
J. Van Doorslaerstraat 47, 1840 Londerzeel
directie@terelst.londerzeel.be
052 30 35 82
Kouterschool
Kouterbaan 17, 1840 Londerzeel
secretariaat@kouterschool.londerzeel.be
052 33 50 60
GTIL
Daalkouter 30, 1840 Londerzeel
info@gtil.be
052 30 98 24
De Academie Londerzeel
Mechelsestraat 63, 1840 Londerzeel
secretariaat@academie.londerzeel.be
052 30 08 94

Dienst Vrije Tijd - Jeugddienst
Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel
jeugd@londerzeel.be
052 31 94 62
Dienst Vrije Tijd - Sportdienst
Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel
sport@londerzeel.be
052 31 94 66
Dienst Patrimonium
Malderendorp 14, 1840 Londerzeel
patrimonium@londerzeel.be
052 39 92 65
Bib Londerzeel
Molenstraat 5, 1840 Londerzeel
bibliotheek@londerzeel.be
052 30 13 73
Woonzorgcentrum Herfstvreugde
Kerkhofstraat 50, 1840 Londerzeel
herfstvreugde@londerzeel.be
052 30 90 09
Assistentiewoningen Eikenhof
Mechelsestraat 57, 1840 Londerzeel
eikenhof@londerzeel.be
052 30 90 09
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