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rijwilligerswerk Future Proof! 

De betekenis en de uitdagingen van het vrijwilligerswerk voor Belgisch en Nederlands 

Limburg. 

 

Beste collega, 

Het vrijwilligerswerk is in transitie. De traditionele rollen en engagementen van vrijwilligers worden in 

vraag gesteld. Ervaart u als organisatie ook uitdagingen in deze veranderlijke maatschappelijke en 

digitale context? Hoe blijft u ervaren vrijwilligers motiveren in hun engagement? Op welke manier kan 

u een jonger en divers vrijwilligerspubliek betrekken? De huidige dynamieken doen organisaties zichzelf 

in vraag stellen. Wat wilt u als organisatie of vereniging betekenen in de samenleving? Op welke manier 

kan u de bestaande kennis en werking combineren met een innovatieve aanpak?   

Graag nodigen wij u uit, als vrijwilliger of professional, om mee te werken aan een uniek People 2 

People Euregio-project rond de actualiteit en de toekomst van het vrijwilligerswerk. 

De focus ligt op het uitwisselen van kennis en ervaringen over het vrijwilligerswerk in Belgisch en 

Nederlands Limburg. 

Momenteel verdiepen Elke Plovie (Hogeschool UCLLi) en Marianne Potting (Zuyd Hogeschoolii) zich in 

een vergelijkend onderzoek over de knelpunten en de ambities die beide regio’s ervaren.  

Op 18 februari 2020 organiseren Beweging.netiii Limburg, samen met Hogeschool UCLL en Zuyd 

Hogeschool, een moment waarin uw expertise en inbreng essentieel is. Naast een uiteenzetting over 

de onderzoeksresultaten willen we, met u en 110 andere vrijwilligers uit Belgisch en Nederlands 

Limburg, ervaringen uitwisselen. In focusgroepen willen we samen zoeken naar antwoorden op 

de uitdagingen waar het vrijwilligerswerk mee geconfronteerd wordt.  

Deze uitwisseling over de landsgrenzen heen, biedt de kans om elkaar als (vrijwilligers)organisaties te 

leren kennen en netwerken op te bouwen. De input van de studiedag bundelen we samen met het 

wetenschappelijk onderzoek in een relevant rapport. Dit rapport beoogt enerzijds concrete 

aanbevelingen te bieden waar (vrijwilligers)organisaties mee aan de slag kunnen. Anderzijds 

sensibiliseren we hiermee beleidsmakers en bestuurders over het belang en de innovatieve noden van 

het vrijwilligerswerk. 

Kunnen we op uw deelname rekenen om als (ervarings)deskundige te participeren aan deze 

dynamische werkbijeenkomst? Dan verwachten wij u op dinsdag 18 februari van 16 tot 22u 

in cultuur-en congrescentrum Alden Biesen in Bilzen (BE). U kan deelnemen zonder 

inschrijvingskosten. Inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via mail naar nele.driesen@beweging.net, met 

vermelding van organisatie en functie, vrijwilliger of professional. Een meer gedetailleerd programma 

ontvangt u tijdig.  

Met vriendelijke groeten,  

Elke Plovie, Hogeschool UCLL 

Marianne Potting, Zuyd Hogeschool 

Carien Neven, Brecht Beelen, Nele Driesen, Beweging.net Limburg 
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i Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9 
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-
Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de 
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar 
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.  
 
ii Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: bachelor-en 
masteropleidingen voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor 
professionals. Met 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en Associate Degree-opleidingen, 12 vestigingen in 
3 steden (Heerlen, Maastricht en Sittard). Zuyd Hogeschool is sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-
Rijn. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van 
deze regio. 

iii Beweging.net is een netwerk van 11 partnerorganisaties en 4 geassocieerde partners dat streeft naar een 
kwaliteitsvol leven voor iedereen. Beweging.net organiseert, faciliteert en weegt op het beleid in functie van een 
samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren 
naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel. We doen dat via dienstverlening, collectieve 
belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen 
initiatieven. Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de leefomgeving 
en op het werk – en voor de samenleving. We profileren ons als middenveld en nemen daarmee positie in tussen 
burger, markt en overheid. 

 

 

                                                           

https://www.ucll.be/
https://www.zuyd.nl/
https://beweging.net/

