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1. Over Werkgroep Verder
Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding is door de Vlaamse Overheid erkend als
terreinorganisatie die de belangen van nabestaanden na zelfdoding behartigt. Zij werkt
hiervoor samen met verschillende organisaties op het pre- en postventieveld inzake
zelfdoding, en tal van nabestaanden-ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Dit maakt van
Werkgroep Verder een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt waar men als
individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding.
Werkgroep Verder heeft als missie de opvang van nabestaanden te verbeteren en het
thema ‘rouwen na zelfdoding’ bespreekbaar te maken in onze samenleving.
Werkgroep Verder doet dit door:








Het organiseren en ondersteunen van online en face-to-face lotgenotencontact;
Het bewaken van een respectvolle verantwoorde berichtgeving over zelfdoding in
de media;
Het adviseren en vormen van o.a. het brede publiek, hulpverleners, werkgevers,
werknemers, beleidsmakers en journalisten (in opleiding) over rouwen na
zelfdoding;
Netwerkvorming;
Het beschikbaar stellen van informatie;
Sensibilisering.

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
PassAnt vzw
Beertsestraat 21
1500 Halle
 02 361 21 28
 info@werkgroepverder.be
www.zelfmoord1813.be/nabestaanden
www.werkgroepverder.be
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2. Vrijwilligerstaken Werkgroep Verder
2.1

Vaste Vrijwilligers

2.1.1 Media
Volg jij de actualiteit op de voet? Lees je regelmatig een krant of een tijdschrift, en kijk
je vaak TV? Wil je mee ijveren voor een correcte en respectvolle berichtgeving over
zelfdoding? Dan ben je misschien wel onze geknipte ‘mediawatcher’! Je screent wekelijks
met behulp van GoPress alle Vlaamse kranten en tijdschriften op zowel positieve als
negatieve berichtgeving over zelfdoding. Ook houd je programma’s over zelfdoding op TV
in de gaten. Je rapporteert artikels en reportages waarbij je opmerkt dat dialoog met de
journalist in kwestie wenselijk is. Hierdoor ondersteun je de verspreiding en naleving van
de Mediarichtlijnen inzake Zelfdoding van Werkgroep Verder.

2.1.2 Sociale media
Ben je vaak te vinden met een smartphone of tablet in de hand? Ben je actief op
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en/of Instagram, en gebruik je deze kanalen
‘mediawijs’? Heb je een vlotte pen en ben je voldoende technisch aangelegd om foto’s en
video’s te bewerken? Meld je dan als vrijwilliger ‘sociale media’. Je volgt de sociale
mediakanalen van Werkgroep Verder op en verzint samen met ons passende en
vernieuwende ‘posts’. Daarenboven draag je bij aan het schrijven van onze blogberichten
en nieuwsbrieven. Dit kan perfect van thuis uit, mits deelname aan de driemaandelijkse
overlegmomenten om hierover met elkaar af te stemmen.

2.1.3 Forum
Ben je zowel een lezer als een schrijver? Sta je voldoende sterk in je schoenen om de
vragen en verhalen van andere nabestaanden te lezen? Vind je het belangrijk dat ieders
verhaal tot zijn recht komt, zonder de hinder van spam? Dan kan je je opgeven als
moderator van het Forum van Werkgroep Verder. Je leest het forum na op ongewenste of
ongepaste berichten en rapporteert deze aan de verantwoordelijke binnen Werkgroep
Verder. Daarnaast post je systematisch nieuwe, positieve berichten over diverse thema’s
die nabestaanden aanbelangen, zoals hulpverlening, dingen die helpend zijn binnen het
rouwproces, nuttige literatuur, studieavonden, e.a.
Deze taak kan je van thuis uit opnemen. Driemaandelijks neem je met andere
moderatoren deel aan de overlegmomenten, georganiseerd door Werkgroep Verder, om
de werking van het forum en eventuele verbeteringen te bespreken. Je krijgt vooraf een
opleiding tot moderator.
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2.1.4 Gespreksgroepbegeleiders
(H)erken je het helende en steunende effect van het delen van je ervaringen en
gevoelens in groep? Heb je ervaring met groepswerk of wil je je hierin verdiepen? Sta je
al wat verder in je rouwproces, en is er terug ruimte om anderen te helpen? Kan je
luisteren naar de verhalen van mensen die recent nabestaande geworden zijn? Heb je
zelf een sterk sociaal netwerk waar je op kan terugvallen? Ben je bereid om samen met
een professionele hulpverlener een groep gedurende een hele periode (minstens één
jaar) te dragen? Als gespreksgroepbegeleider ben je verantwoordelijk voor het goede
verloop van de groep, het organiseren van intakegesprekken en telefonische
bereikbaarheid. Verder ben je jaarlijks aanwezig op één vormings- en één intervisiemoment georganiseerd voor gespreksgroepbegeleiders.

2.1.5 Fondsenwerving
Werkgroep Verder wordt voor haar basiswerking gefinancierd door de Vlaamse Overheid.
Voor het realiseren van vernieuwende projecten voor nabestaanden na zelfdoding blijven
we echter zoeken naar financiële middelen en sponsors.
Ben je dus een geboren verkoper of ben je niet bang om mensen aan te spreken? Zitten
evenementen organiseren en fundraisingacties opzetten je in het bloed? Help Werkgroep
Verder dan door mee op zoek te gaan naar mogelijke sponsors of acties waarmee
fondsen geworven kunnen worden.
Ideeën genereren en fondsen zoeken, kan grotendeels van thuis uit gebeuren. De
uitwerking of medewerking aan acties vraagt enige verplaatsing. Driemaandelijks wordt
een overleg georganiseerd door Werkgroep Verder om de violen gelijk te stemmen en
nieuwe paden voor fondsenwerving te verkennen.

2.2

Freelance vrijwilligers

2.2.1 Vormingsmedewerkers
Heb jij interesse in of ervaring met vorming geven binnen verenigingen, onderwijs, de
welzijnssector, …? Spreekt het thema ‘rouwen na zelfdoding’ jou aan, en wil je hierover
je expertise delen met anderen? Dan kan je je opgeven als freelance vormingsvrijwilliger.
We zijn op zoek naar mensen die op vraag vorming geven over rouwen na zelfdoding aan
nabestaanden, hulpverleners, bedrijven, e.a. Vooraf vindt er een intake plaats en krijg je
een opleiding in het thema.
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2.2.2 Getuigenissen
Wil jij graag als nabestaande de pers (al dan niet anoniem) te woord staan of een
getuigenis geven op één van onze vormingen? Werkgroep Verder is steeds op zoek naar
mensen die op vraag deze taak op zich willen nemen.
Je wordt vooraf gecontacteerd door Werkgroep Verder (niet door de journalist of
programmamaker) en kan dan vrijblijvend beslissen om hier al dan niet op in te gaan.
Voorbereiding van de getuigenis kan steeds in samenwerking met medewerkers van
Werkgroep Verder.

2.3

Losse vrijwilligers

Je hebt geen zin in een uitgebreid engagement, maar wil je wel sporadisch inzetten voor
onze organisatie? Wij zoeken steeds vrijwilligers die occasioneel een handje toesteken.
Wil je Werkgroep Verder mee bekendmaken, af en toe onze stand bemannen of helpen
op één van de activiteiten van Werkgroep Verder? Denk je graag mee over de huidige en
toekomstige werking en koers van Werkgroep Verder tijdens het Werkgroep Verder
Overleg? Geef ons een seintje en we vinden zeker iets dat bij jou past.

Vond je in dit uitgebreide aanbod toch niet wat je zocht, en heb je zelf een ander idee?
Laat het ons zeker weten!
Vergeet niet dat je ons ook op een andere manier kan ondersteunen, zoals door:
-

Het geven van een gift die bovendien fiscaal voordelig is;
Het worden van donateur, en het geven van een vast bedrag iedere maand.
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3. Omkadering van vrijwilligers binnen Werkgroep Verder
3.1

Onkostenvergoeding

Werkgroep Verder gaat ervan uit dat vrijwilligerswerk geen kosten met zich mag
meebrengen. Anderzijds worden er ook geen vergoedingen verbonden aan het
vrijwilligerswerk. Elke vrijwilliger kan verplaatsingsonkosten indienen die worden
gemaakt voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. In bepaalde gevallen kunnen
andere onkosten gemaakt in het kader van het vrijwilligerswerk ingebracht worden. Dit
kan enkel na goedkeuring door Werkgroep Verder. Voor freelance vormingsvrijwilliger
kan ook met forfaitaire onkostenvergoeding gewerkt worden. Deze vrijwilligers
ondertekenen hiervoor een verklaring op eer waarin o.a. staat dat ze de twee soorten
vergoedingen niet door elkaar gebruiken.

3.2

Verzekeringen

Werkgroep Verder heeft een aantal verzekeringen afgesloten om de vrijwilligers zoveel
mogelijk te vrijwaren van risico’s. Het gaat om een verzekering algemene burgerlijke
aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen.

3.3

Een dankjewel voor onze vrijwilligers

Graag verwennen wij onze vrijwilligers voor hun inzet gedurende het jaar! Werkgroep
Verder voorziet jaarlijks in de zomer een receptie voor haar vaste en
freelancevrijwilligers waarop vrijwilligers met elkaar in contact kunnen komen. Bij
stopzetting van het vrijwilligersengagement bedanken we je op gepaste wijze.

3.4

Ik word graag vrijwilliger: wat nu?

Kennismakingsgesprek
Als vrijwilliger heb je eerst een kennismakingsgesprek met een verantwoordelijke van
Werkgroep Verder om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Indien gewenst
(bijvoorbeeld als je nog niet precies weet welke taak voor jou geschikt is), kan je een
algemeen gesprek vragen over de mogelijkheden als vrijwilliger.
Administratie
Na het kennismakingsgesprek wordt de algemene onkostennota ter beschikking gesteld,
en wordt de afspraken- en informatienota getekend.
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4. Wat zegt de wet over vrijwilligers?
In 2005 werd er een nieuwe wet voor het vrijwilligerswerk goedgekeurd. Die legt enkele
rechten en plichten voor organisaties en vrijwilligers vast. Omdat het belangrijk is dat
elke vrijwilliger hiervan op de hoogte is, geven we hier een samenvatting.
Vrijwilligers moeten een informatienota krijgen
Vóór de start van je engagement krijg je een zogenaamde ‘informatienota’. Daarin staat
informatie over de organisatie, verzekeringen en onkostenvergoedingen, en een
vermelding van de geheimhoudingsplicht die je als vrijwilliger hebt. Je vindt de
informatienota van Werkgroep Verder in bijlage.
Vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor schade
Voor schade aan derden is over het algemeen de organisatie zelf aansprakelijk. Als
vrijwilliger ben je pas aansprakelijk als je bedrog pleegt, zware schuld of lichte schuld die
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Uiteindelijk heeft steeds de rechtspraak het
laatste woord en nooit de organisatie.
Vrijwilligers moeten verzekerd worden
Organisaties zijn verplicht voor hun vrijwilligers minstens een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten. Deze geldt zowel tijdens de uitvoering van de activiteiten
als voor de weg van en naar die activiteiten. Bij Werkgroep Verder ben je extra
verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
Niet iedereen mag zomaar vrijwilligerswerk doen
Ben je werkloos of bruggepensioneerd? Zorg dan dat je vooraf de RVA schriftelijk op de
hoogte brengt.
Vergoedingen krijg je niet zomaar
Organisaties kunnen ervoor kiezen om vrijwilligers te vergoeden maar zijn hier niet toe
verplicht. Wel zijn ze verplicht om die keuze te vermelden in de informatienota. Ofwel
word je vergoed voor de kosten die je bewijst met kastickets en facturen, ofwel krijg je
regelmatig een forfaitair bedrag. Deze twee vergoedingssystemen mogen niet
gecombineerd worden, met uitzondering van verplaatsingsonkosten. Bovendien legt de
fiscus maxima op aan de forfaitaire vergoedingen die je als vrijwilliger mag ontvangen.
Werkgroep
Verder
werkt
voornamelijk
met
onkostenformulieren.
Voor
freelancevrijwilligers kan er met forfaitaire onkosten gewerkt worden. Deze vrijwilligers
ondertekenen hiervoor een verklaring op eer waarin ondermeer staat dat ze de twee
soorten vergoedingen niet door elkaar gebruiken.
Meer weten?
Neem een kijkje op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk op 03/218 59 01 of via e-mail info@vsvw.be (www.vrijwilligersweb.be).
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