
WORKSHOP 2 SAMEN STERK
Hoe kunnen mensen (boven)lokaal optimaal betrokken worden in de werking van 

een processiecomité? 

Moderator: Laura Hemelings (Histories vzw)

Op Handen Gedragen

8 oktober 2022, Antwerpen



Voorstelling cases

Inleiding

Laura Hemelings (Histories vzw)

Ganeshaprocessie en Ratha Yatra-festival Antwerpen
Purusottama Tirtha dasa

MAS en expo Feest
Vera De Boeck

Heemkundige Kring Erpe-Mere
Lut Bavay

Conclusie: tips en tricks? 
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Over Histories

Histories is ontstaan uit de werkingen van LECA, Heemkunde Vlaanderen en 
de gesubsideerde werking van Familiekunde Vlaanderen.

Begeleiden van erfgoedvrijwilligers bij het ontwikkelen van strategieën, om 
hun erfgoed zichtbaarder en weerbaarder te maken. 

Meer weten?
Inschrijven op de nieuwsbrief.

www.historiesvzw.be

08/10/2022 3



Vele handen maken licht werk: 
processies en vrijwilligerswerking

Enthousiaste vrijwilligers zijn goud waard. Ze dragen de processie in hun hart 
en nemen vele kleine en grote taken op zich. Zonder hun belangeloze inzet 
zou de processie er helemaal anders uitzien of zelf niet kunnen uitgaan.

Waar en hoe vind je die onmisbare vrijwilligers? Hou houd je ze gemotiveerd 
tussen twee edities van de processie in?

Tijdens deze workshop komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod en is 
er ruimte om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.
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Vrijwilligerswerking… belangrijk maar 
moeilijk duurzaam te organiseren

Hoe kom ik aan nieuwe gemotiveerde vrijwilligers?

Hoe zorg ik voor een duurzaam engagement? 

Hoe creëer ik een sfeer in mijn organisatie die mensen aanspreekt? 

… 

→ Veel prangende vragen en niet altijd even goede oplossingen!
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Tips and tricks
Hoe kom ik tot een duurzame 

vrijwilligerswerking?
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Vijf V’s van vrijwilligerswerking

Publicatie van Heemkunde Vlaanderen

Gratis te downloaden via: 

https://historiesvzw.be/wp-
content/uploads/2020/11/Devijfvs_web.pdf

Informeren en inspireren om tot een 
duurzaam, kwaliteitsvol en succesvol 
vrijwilligersbeleid te komen
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Vragen vooraf

Ben ik op de hoogte van de belangrijkste tendensen binnen 
het vrijwilligersbeleid? 

Ben ik in orde met de regelgeving over vrijwilligerswerking?

Waarom wil mijn organisatie met vrijwilligers werken? 

Hoe mensen en middelen kan mijn organisatie vrijmaken om 
een vrijwilligersbeleid uit te bouwen? 

Indien relevant: wat loopt er vandaag goed en minder goed 
binnen het vrijwilligersbeleid van mijn organisatie? 
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Vijf V’s
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1. Vind 2. Verwelkom

3. Versterk

4. Verbeter

5. ‘Vertrek’



Tips and tricks? 

‘Samen staan we sterk(er)’ en ‘ons kent ons’… Belang van 
netwerk en uitwisseling

Return is belangrijk... Zorg ervoor dat vrijwilligers zich 
gewaardeerd voelen

Durf experimenteren… Zoek uit wat werkt voor jouw 
organisatie, er is geen pasklaar model!

Zet in op vernieuwing… Gebruik alle/nieuwe kanalen om 
mensen te werven en te motiveren
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CONTACTGEGEVENS
Laura Hemelings

Inhoudelijk medewerker

laura.hemelings@historiesvzw.be

www.historiesvzw.be

015 80 06 35

mailto:laura.hemelings@historiesvzw.be
http://www.historiesvzw.be/

