Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Week van de vrijwilliger 2013
Studiemoment op dinsdag 5 maart 2013 in Antwerpen

Vrijpostige vrijwilligers: hoe pakken we die aan?
Er duikt wel af en toe een verhaal op waarin een vrijwilliger over de schreef ging, met losse
handjes of ongewenste toespelingen. Pesterijen en seksueel misbruik kunnen immers overal
voorkomen, ook het vrijwilligerswerk is er niet immuun voor.
Tijdens dit studiemoment focussen we op deze thematiek om organisaties te sensibiliseren,
te laten reflecteren en aan te zetten tot het ontwikkelen van een degelijk preventiebeleid.
Kan de Nederlandse aanpak bij ons werken?
Zijn de instrumenten die in Vlaanderen werden ontwikkeld zinvol voor en toepasbaar in het
vrijwilligerswerkveld?
Deze studiedag richt zich tot iedereen die een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het
vrijwilligerswerk in Vlaanderen mee wil ondersteunen en uitdragen.

Programma .
9.00 –

9.30

Onthaal

9.30 –

9.40

Verwelkoming door Tuur Hoste, voorzitter Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk

9.40 – 10.40

De Nederlandse aanpak: voorstelling project 'In Veilige Handen'
Els Berman (directeur NOV)
Ronald Hetem (projectleider MOVISIE)

10.40 – 11.00

Reflectie en vragen uit de zaal

11.00 – 11.15

Koffiepauze

11.15 – 11.30

DVD-time

11.30 – 11.45

De Vlaamse aanpak: het belang van een degelijk preventiebeleid
om ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
Erika Frans (Sensoa)

11.45 – 12.00

Vragen, tips, reacties uit de zaal

12.00 – 12.30

Instrumenten om met het probleem om te gaan binnen de
organisatie (vlaggensysteem, sensibilisatie, …)
Erika Frans (Sensoa)

12.30 – 12.40

Korte uitleiding

12.40 – 14.00

Afsluiting, netwerking, lunch

Praktisch .
·

Dinsdag 5 maart 2013 van 9 tot 14 uur

·

Ecohuis Antwerpen
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout

·

Het Ecohuis en het Eco-café zijn nadien ook toegankelijk.

·

Inschrijven via info@vsvw.be met opgave van deelnemers én organisatie aub,
onderwerp = studiedag 5 maart 2013.

·

Leden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk betalen € 40/beroepskracht en
€ 20/vrijwilliger, het lidgeld wordt samen met de inschrijving gefactureerd.
Niet-leden betalen € 60/beroepskracht en € 30/vrijwilliger. Factuur op aanvraag.
Max. 2 deelnemers/organisatie.

.

Te betalen via overschrijving op BE72 4118 0579 0116
van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

·

Na betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

·

De inschrijvingen worden afgesloten op 25 februari om 10 uur (of vroeger als
de zaal volzet is). Bij annulatie na die datum is geen terugbetaling mogelijk.

