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WELKOM! 
 
In deze vrijwilligersgids vind je meer informatie over de werking van ANBN en over 
wat jij zou kunnen bijdrage aan onze werking.  
 
Zonder de inzet van vrijwilligers zou ANBN niet kunnen bestaan. Vrijwilligers zetten 
zich in voor het dagelijkse bestuur, voor het begeleiden van activiteiten, of voor het 
uitvoeren van praktische en ondersteunende taken.  
 
ANBN biedt vrijwilligers de kans om elkaar te ontmoeten en deel uit te maken van 
een zinvolle organisatie. Je kan meedenken over of deelnemen aan activiteiten, aan 
overlegmomenten voor vrijwilligers en het bestuur. Verder kan je rekenen op 
ondersteuning van de coördinator en van andere vrijwilligers. Je kan bij hen terecht 
met je vragen en met voorstellen over de werking.  
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1. OVER AN-BN VZW 
 
Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen 

MISSIE 

 
Onze vereniging wil een informatie- en ontmoetingsplaats bieden voor mensen met 
een eetstoornis en hun omgeving.  

 

VISIE 

 
De activiteiten berusten op 3 pijlers: 
 
Informeren: we geven informatie en advies over eetstoornissen 

 Onze vereniging maakt iedereen wegwijs die zoekt naar informatie over 

eetstoornissen (anorexia, boulimie, eetbuistoornis,…). 

 In de zoektocht naar gepaste hulp biedt onze vereniging haar expertise 

aan, opgebouwd door de samenwerking met professionele hulpverleners. 

Ontmoeten: we bieden een ontmoetingsplaats voor iedereen die nood heeft aan een 
luisterend oor  
 Onze vereniging brengt mensen samen in het Inloophuis, de Inloopmobiel 

en via het forum en de chat. Ze organiseert praatgroepen in verschillende 

provincies en ook een jaarlijkse Dag tegen Eetstoornissen. 

Delen: we bieden een community waar het delen van ervaring centraal staat 
 Onze ervaringsdeskundigen en lotgenoten bieden iedereen die er nood 

aan heeft een luisterend oor. 

 Tijdens de activiteiten ontmoeten lotgenoten elkaar om ervaringen te 

delen en van elkaar te leren. Zowel personen met een eetstoornis (jong en 

oud), als mensen uit hun omgeving zijn welkom (vb. ouders, partners, 

vrienden, collega’s). 

WAARDEN 

 
Eigen aan onze vereniging zijn volgende kernwaarden: 
 

 Vrijheid 

o Iedereen is vrij om contact op te nemen en langs te komen. De 

(virtuele) deur staat steeds open. 

o Niets ‘moet’. Mensen die langskomen of deelnemen aan een activiteit 

worden nergens toe verplicht. 

o De vereniging draagt (h)erkenning en openheid hoog in het vaandel. 
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o We zetten samen zowel kleine als grote stappen om jouw doel op jouw 

tempo te bereiken. 

 

 Vertrouwen 

o De vereniging respecteert ieders grenzen. 

o De vereniging werkt met ervaren en opgeleide lotgenoten die mensen 

ondersteunen in hun persoonlijke zoektocht naar hulp en herstel. Zij 

gaan discreet om met informatie. 

 

 Optimisme 

o De vereniging wil begrip, steun en warmte bieden in een positieve 

omgeving waar ruimte is voor een lach en een traan. 

 

  



V r i j w i l l i g e r s g i d s  P a g i n a  | 5 

 

 

WIE IS WIE BIJ ANBN? 
 

BESTUUR 

 
Voorzitter    Secretaris     Penningmeester  
Els Verheyen   Mara Reynders   Frans Lacroix 

 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
Adviserend: Vertegenwoordiger familieleden  
Lieve Hamels 
 

 
 
Alle leden van de Raad van Bestuur hebben persoonlijk ervaring met eetstoornissen. 
Daarnaast hebben de bestuurders vaak een nauwe band bij het inhoudelijke reilen 
en zeilen van ANBN doordat ze zelf vrijwilliger zijn of waren. De raad van bestuur 
komt zo’n 6 keer per jaar samen om de werking, de externe relaties, de financiële 
status, enz. van ANBN te bespreken en te evalueren.  
 
De Algemene Vergadering bestaat uit de bestuurders en minstens 1 extra lid. De 
Algemene Vergadering (AV) stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste 
beslissingsorgaan. Zij komt minstens één keer per jaar bijeen. 

VRIJWILLIGERS 

 
Vrijwilligers kiezen zelf hoe groot hun engagement is. Verderop in deze 
vrijwilligersgids kan je lezen voor welke functies jij je kan engageren.  

FREELANCERS 

 
Mensen kunnen ook zonder ervaring met eetstoornissen een bijdrage leveren, door 
een ondersteunende taak op zich te nemen (vb. als chauffeur, als lay-out specialist, 
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als persoon die affiches of folders helpt ontwerpen of ronddragen,…). Ook mensen 
die willen helpen met het opzetten van eenmalige (sponsor-)activiteiten zijn hartelijk 
welkom! We denken daarbij aan een quiz of een toneel voor het goede doel, een actie 
in het kader van Music For Life,… 
 

WAT DOET ANBN? 

 
De Vereniging Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa werd in 1980 opgericht en heeft 
het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk. In heel Vlaanderen is de 
vereniging actief dankzij de inzet van enthousiaste en gedreven vrijwilligers. In onze 
vereniging ontmoeten en activeren we naastbetrokkenen en mensen met 
verschillende soorten eetstoornissen, in alle leeftijdscategorieën en alle stadia van 
herstel. De vele gezichten van eetstoornissen vinden zo een evenwaardige plek 
binnen onze vereniging.  
 
Alle vrijwilligers hebben op één of andere manier ervaring met eetstoornissen. Zij 
zetten deze ervaring in om anderen te ondersteunen, om lotgenoten samen te 
brengen en samen op zoek te gaan naar manieren om te herstellen van een 
eetstoornis. Zowel personen die een eetstoornis hebben (gehad), als familieleden, 
partners of andere betrokkenen helpen mee. Omdat we met een ernstige 
problematiek werken, werd ervoor gekozen om de Vereniging en de ongeveer 30 
vrijwilligers te ondersteunen door het deeltijds aanwerven van een coördinator. 
 
Vrijwilligers hebben een uitvoerende of bestuurlijke functie. Zij organiseren en 
begeleiden de activiteiten voor onze doelgroep en doen de permanentie. Zij worden 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur door een afgevaardigde, maar zij kunnen 
ook zelf initiatieven of suggesties voorstellen die op de raad van bestuur besproken 
worden.  
 
De vereniging werkt samen met gespecialiseerde professionele hulpverleners, met 
voorzieningen uit de gezondheidssector, met scholen,… Op die manier tracht de 
vereniging hulp op maat te bieden aan mensen met een hulpvraag. Deze hulp is 
gebaseerd op de ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers. 
 
Dankzij de steun van de Nationale Loterij en de organisatie van eigen evenementen 
kan de vereniging haar activiteiten organiseren en verder uitbouwen.   
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2. VRIJWILLIGERSWERK BIJ ANBN 
 

1. Ervaringen delen en bouwen aan een community 
 
De vereniging wil samen bouwen aan een gemeenschap, waar mensen in een veilige 
en positieve sfeer ervaringen kunnen delen.  
 
Inloophuis Leuven 
Het Inloophuis is een warme plek waar iedereen welkom is. Je kan er rond 
snuisteren in de verscheidenheid aan boeken over eetstoornissen (fictie en non-
fictie), een vraag stellen of gewoon een babbeltje doen met de aanwezige 
vrijwilligers. Het Inloophuis is elke woensdag van 14u tot 18u open. 
 
Online ontmoetingsplek 
Via onze website kunnen mensen ook online met elkaar in contact komen: via een 
online forum, een wekelijkse chat, een Facebookpagina en Facebookgroep. Op deze 
manier kunnen ook mensen anoniem en zonder zich te verplaatsen contact zoeken 
met lotgenoten.  
 
Deelwerkingen 
Deelwerkingen maken het mogelijk om dichter bij huis contacten te leggen. Deze 
deelwerkingen kunnen praatgroepen, informatiesessies of activiteiten organiseren 
op provinciaal of meer regionaal niveau, voor personen met een eetstoornis en/of 
voor de omgeving.  
 
Praatgroepen voor ouders 
Ouders kunnen elkaar ontmoeten bij praatgroepen die begeleid worden door 
ervaringsdeskundige ouders. Deze praatgroepen worden o.a. georganiseerd in 
samenwerking met verschillende gespecialiseerde eetstoorniscentra.  
 
Uitstappen en activiteiten 
Maandelijks worden er activiteiten gepland. Het kan gaan om een creatieve sessie, 
een (psychologisch) spel, een film bekijken en nabespreken,... Ook worden er af en 
toe uitstappen gedaan. 
 
Eetstoornis-telefoon 
Iedereen die vragen heeft over eetstoornissen kan ons telefonisch contacteren op 
het algemene informatienummer: 016 898989. Daarnaast voorzien we in een ouder-
telefoon, die speciaal bedoeld is om ouders te kans te geven om onze 
ervaringsdeskundige ouders te contacteren. De contactgegevens zijn terug te 
vinden op de website. 
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2. Informeren 
 
Dag tegen Eetstoornissen  
In 2013 werd de 1ste dag tegen eetstoornissen georganiseerd in Leuven. In 2014 
gaat deze door in Turnhout. De bedoeling is elk jaar een andere provincie aan te 
doen, om zo heel Vlaanderen te informeren.  
 
Inloopmobiel Eetstoornissen 
De Inloopmobiel Eetstoornissen rijdt uit naar plaatsen waar mensen samen komen 
en zich willen informeren over de problematiek en over hulpmogelijkheden. 
 
Workshops, lezingen, gastlessen en infosessies 
Deze activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen, o.a. een getuigenis, een 
inleefmoment, een basiscursus of een informatiebijeenkomst rond een specifiek 
onderwerp dat wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige vrijwilliger. In deze 
activiteiten wordt het perspectief van personen met een eetstoornis en/of zijn 
naastbetrokkenen benadrukt. De klemtoon ligt bij deze activiteiten op het 
uitwisselen van ervaringen en het geven van levensechte informatie. Ze worden 
zowel voor ouders, hulpverleners, studenten, als voor andere geïnteresseerden 
georganiseerd.  
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3. AAN DE SLAG ALS VRIJWILLIGER BIJ ANBN 
 

ZELFHULP NAAST PROFESSIONELE HULP 
 
Herstellen van een eetstoornis doe je niet van de ene dag op de andere. Mensen 
doorlopen (vaak) een langdurig traject, waarbij ze zelf aan de slag moeten gaan en 
waarbij de omgeving vooral een steunende en motiverende rol kan spelen. Mensen 
die hersteld zijn geven aan hoe belangrijk het is om zelf stappen te kunnen zetten op 
de weg naar herstel, maar wel met een groep supporters naast zich. Ook voor 
familieleden en andere naastbetrokkenen geldt dat sociale steun en zelfzorg 
belangrijke pijlers zijn om de rol van supporter vol te houden.  
 
De vrijwilligers van onze vereniging zijn sterk in het aanbieden van sociale steun en 
zij kunnen vanuit hun persoonlijke ervaringen getuigen over hoe het is om te leven 
met en te herstellen van een eetstoornis. Dit ervaringsgerichte aanbod is aanvullend 
op de zorg die hulpverleners kunnen bieden. Voor de therapeutische ondersteuning 
verwijzen wij door naar hulpverleners van wie we weten dat ze ervaring hebben met 
de eetstoornisproblematiek. 
 

VRIJWILLIGERSFUNCTIES 
 
Hieronder vind je een opsomming van de functies die door vrijwilligers worden 
ingevuld in onze vereniging. Per functie vind je een fiche terug met daarin het profiel 
(wat voor mensen zoeken we voor deze functie) en het engagement dat we van een 
vrijwilliger in deze functie verwachten. Daarnaast vind je er ook terug wie jouw 
aanspreekpunt is. Uiteraard kan je ook bij andere vrijwilligers terecht.  
 
Hieronder vind je eerst een aantal meer algemene functies en taken terug. De 
verantwoordelijke per domein neemt de functie op en andere vrijwilligers kunnen 
een of meerdere taken per domein op zich nemen. Als je je niet volledig herkent in 
deze functies of taken, laat je dan gerust inspireren door deze voorbeelden en doe 
een eigen voorstel. We staan zeker open voor suggesties. 
 
Er zijn verschillende soorten engagementen mogelijk: er is voor elk wat wils. Onze 
engagementen variëren van eenmalig tot langdurig en van een verantwoordelijke 
functie tot een kleine bijdrage.  
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MOGELIJKE TAKEN 

 
Hieronder lees je verschillende domeinen waar je je als vrijwilligers voor kunt 
engageren. Heel wat vrijwilligers vinden het fijn om enkele taken op zich te nemen. 
Het is prima mogelijk dat die taken zich op verschillende domeinen situeren, of dat 
je doorheen jouw vrijwilligerswerk wel eens van takenpakket verandert.  
 
Per domein (of werkgroep) voorzien we een meer coördinerende functie en 
daarnaast zal je zien dat er per domein ook een aantal taken te doen zijn, die door 
verschillende vrijwilligers ingevuld kunnen worden.  
 

1. ALGEMEEN 
 

Bestuurder 
 
Profiel: 

 Je hebt interesse in bestuurszaken 
 Je hebt interesse in het inhoudelijk aansturen van ANBN 

 Je vergadert graag 
 Je toont respect voor diversiteit en (andere) meningen 

 Je bent loyaal t.o.v. genomen beslissingen 
 Je vertegenwoordigt de doelgroepen van ANBN (personen met een 

eetstoornis en hun naastbetrokkenen) 
 
Engagement: 

 (min.) 6 keer per jaar vergaderen 
 Je engageert je voor een periode van minstens drie jaar  

 Je vertegenwoordigt ANBN indien nodig op een overleg, vb. als patiënten- of 
familievertegenwoordiger 

 Je bent op de hoogte van het activiteitenaanbod van ANBN 
 

 
Verantwoordelijke boeken       
 
Profiel:  

 Je bent sterk in taal 

 Je bent stipt en werkt nauwkeurig 
 
Engagement: 

 Je brengt nieuwe boeken in het systeem in 

 Je vraagt recensie-exemplaren aan en voorziet ze van kaft en nummer 
 Je staat in voor het recenseren van de aangevraagde boeken (dit kan je zelf 

doen of de taken delen met anderen) 
 Je verzorgt de communicatie met uitgeverijen en bezorgt hen een recensie 

wanneer deze gepubliceerd wordt 
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Ervaringsdeskundige – gastspreker 
 
Profiel: 

 Je praat graag voor een groep mensen 

 Je deelt graag jouw eigen ervaring over een bepaald thema met andere 
mensen 

 Je bent bereid om je bij te scholen 
 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken 

bent bij eetstoornissen 
 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 
 Je bent bereid om aan de slag te gaan met de feedback die de deelnemers 

geven 
 
Engagement: 

 Je bent bereid om kennis op te doen over eetstoornissen. 
 Je schrijft jouw persoonlijke ervaringsverhaal uit, zodat je jouw persoonlijke 

ervaringen kan uitwerken tot ervaringsdeskundigheid (vb. hoe vertel ik een 
ervaringsverhaal, op zo’n manier dat zowel persoonlijke ervaringen als 
informatieve kennis over eetstoornissen gekoppeld kunnen worden?) 

 Je overlegt met andere ervaringsdeskundigen over het samenstellen van 
lezingen of workshops, waarin persoonlijke ervaringen een plaats kunnen 
krijgen 

 
 

 

Creatieve denkers 

Profiel: 
 Je zet jouw ervaringen graag in door samen met andere creatieve denkers te 

brainstormen 
over bepaalde thema’s. 

 Je bent goed in het ontwikkelen van voorstellen (ideeën, teksten, projecten,…). 
 Misschien laat je de uitvoering ervan liever aan anderen over. 

 
Engagement: 

 Je zet je in voor (minstens) één brainstorm-groep. Dit soort groepen kan 

regelmatig of eenmalig samenkomen, maar er kan ook via het internet overleg 

gebeuren(vb. mail, Skype, creatieve ideeën-Facebookgroep,…).  
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(Mede)begeleider in basisvorming 
 
Profiel: 

 Je bent bereid om te vertellen over jouw eigen denken en handelen 

 Je deelt graag jouw eigen ervaring met andere mensen 

 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken 
bent bij eetstoornissen 

 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 

 Je kan een kleine groep mensen begeleiden om meer te leren over een 
bepaald thema 

 
Engagement: 

 ANBN organiseert regelmatig een basisvorming tot (familie-) 
ervaringsdeskundige eetstoornissen. Je begeleidt deze basisvorming (samen 
met een andere begeleider).  

 De cursus kan voor een deel online aangeboden worden (vb. begeleiding bij 
het schrijven van een ervaringsverhaal, het bestuderen en uitwisselen van 
informatie over eetstoornissen,…), daarnaast worden thematische sessies 
aangeboden (vb. wat is ervaringsdeskundigheid, hoe kan je per telefoon hulp 
bieden, hoe kan je een groepsgesprek begeleiden of een praatgroep 
opstarten,…). Samen met je medebegeleider beslis je op welke manier je de 
cursus wil aanbieden. 

 Je helpt mee aan het ontwikkelen van cursusmateriaal: het basispakket kan 
verder op maat gemaakt worden van deelnemers. 
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2. WERKGROEP COMMUNICATIE 

 

Coördinator communicatie  
 
Profiel: 

 Je coördineert de werkgroep communicatie 
 Je kan op maat communiceren van verschillende doelgroepen 

 Je onderschrijft en communiceert de missie, visie en waarden van ANBN 
 
Engagement: 

 Je werkt een communicatieplan uit voor (min.) één werkjaar 

 Je verzamelt en verspreidt regelmatig informatie naar verschillende kanalen, 
op afgesproken tijdstippen of je vraagt dit aan één van de vrijwilligers en 
volgt dit op (vb. persberichten, affiches,…). 

 Je ondersteunt andere vrijwilligers die communiceren over eetstoornissen 
(vb. maandelijkse nieuwsbrief, getuigenissen voor pers op de Dag tegen 
Eetstoornissen,…). 

 
 

MOGELIJKE TAKEN 

 Bij belangrijke momenten (vb. Dag tegen Eetstoornissen, voorstelling nieuwe 

website, 35-jarig bestaan,…) contacteer je de pers: contacten met de pers 

onderhouden, opvolgen, regelen, eventueel zelf interviews doen,… 

 Je schrijft teksten voor verschillende doelgroepen: vb. informatiefolder voor 

ouders, voor broers of zussen, voor jongeren,… 

 Je stelt de maandelijkse digitale nieuwsbrief samen (door alle relevante info 

te verzamelen) en verstuurt hem via een mailingprogramma. 

 Je ontwerpt affiches of folders voor activiteiten. 

 Je zorgt dat drukwerk gedrukt en verspreid wordt.  

 Je onderhoudt onze hulpverlenerslijst: je contacteert hulpverleners om hun 

gegevens bij te werken, je beantwoordt mails met vragen om adressen, je 

registreert feedback van hulpvragers,… 

 Je schrijft recensies van boeken (komen in Antenne Digitaal) 

 … 
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3. WERKGROEP ONLINE COMMUNICATIE 
 
 
FUNCTIE: Coördinator online communicatie 
 
Profiel: 

 Je bent sterk in beeld en taal (voor het internet) 
 Je wil (leren) werken met een eenvoudig te gebruiken content management 

system 
 
Engagement: 

 Je houdt de website up to date, o.a. door vrijwilligers te vragen om informatie. 
 Je werkt samen met andere vrijwilligers die ook inhoudelijke informatie 

aanleveren (vb. verslagen over activiteiten, aankondigingen,…) 
 

 

MOGELIJKE TAKEN 

 Je schrijft teksten voor de website. 
 Je houdt de agenda bij voor de website. 

 Je zorgt voor foto’s of afbeeldingen. 
 Je houdt de links up to date en vraagt aan andere websites om terug te 

linken. 
 Je schrijft een verslag van een activiteit. 

 Je coördineert de werking van de chat. 

 Je coördineert de werking van het forum.  
 Je modereert het forum of een onderdeel ervan. 

 Je modereert de chat. 
 … 
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4. WERKGROEP SPONSORING 

 

COÖRDINATOR SPONSORING 

Profiel: 
 Je screent de uitgaande aanvragen op de missie, visie en waarden van ANBN 
 Je moedigt andere vrijwilligers aan om contact op te nemen met mogelijke 

donateurs of subsidiërende instanties 
 Je zoekt graag naar creatieve manieren om mensen te engageren als 

donateur 

 Je kan inschatten wat ANBN kan betekenen voor een sponsor 
 

Engagement: 
 Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback 

 Gedurende één jaar wordt fondsen werven jouw specialisatie 
 Je houdt een overzicht bij van de gevraagde sponsoring en de reacties 

 Je houdt de administratie bij (vb. attesten) 
 

 

MOGELIJKE TAKEN 
 

 Je schrijft subsidiedossiers of aanvragen voor sponsoring. 

 Je contacteert mogelijke sponsors. 
 Je denkt mee over creatieve acties om geld in te zamelen. 

 Je denkt na over wat wij kunnen betekenen voor sponsors: je kan 
bijvoorbeeld een pakket voorstellen aan een sponsor met wat wij kunnen 
bieden in ruil voor een bepaald bedrag. 

 Je kan ook de zoektocht naar sponsoring van een bepaald evenement op jou 
nemen, zonder dat je een langdurig engagement hoeft op te nemen.  

 Je organiseert een evenement om geld in te zamelen (vb. Music For Life). 

 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V r i j w i l l i g e r s g i d s  P a g i n a  | 16 

 

 

5. WERKGROEP LOTGENOTENCONTACT 

 

Vrijwilliger Inloophuis Eetstoornissen  
 
Profiel:   

 Je kan goed luisteren 
 Je bent begripvol ten aanzien van allerlei problemen 

 Je bent bereid om bij te leren 
 Je staat open voor feedback 

 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken 
bent bij eetstoornissen 

 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 
 
Engagement: 

 Je engageert je minimaal voor één jaar 

 Je doorloopt een interne opleiding om je ervaringen te leren gebruiken voor je 
start met je engagement 

 Je loopt gedurende één maand mee met een andere vrijwilliger 

 Je neemt minimaal om de twee maanden één permanentie van het Inloophuis 
op jou (altijd samen met één andere vrijwilliger) 

 Je neemt deel aan intervisies en bent bereid je ervaringen als vrijwilliger in 
het Inloophuis te delen met medevrijwilligers 

 Je bent op de hoogte van het activiteitenaanbod van ANBN 

 
 
Regionaal aanspreekpunt 
 
Profiel: 

 Je organiseert graag activiteiten en bent bereid om samen met ANBN in jouw 
regio een aantal infoavonden of ontmoetingsmomenten over eetstoornissen 
te organiseren 

 Je ontvangt graag mensen 

 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen uit je omgeving weten dat je 
persoonlijk betrokken bent bij eetstoornissen 

 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 
 
Engagement: 

 Je engageert je minimaal voor één jaar 
 De coördinator organiseert intervisies. In de mate van het mogelijke, ben je 

hierop aanwezig. 
 Zowel in het voor- als in het najaar kunnen activiteiten gepland worden. Om 

de planning van alle activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen, hou je je 
als regioverantwoordelijke aan de gemaakte afspraken. Je respecteert de 
afgesproken deadlines m.b.t. de planning, afgesproken criteria voor geschikte 
locaties, je geeft tijdig de data en plaatsen door zodat deze opgenomen 
kunnen worden in de agenda,... 
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Vrijwilliger Ouder-telefoon 
 
Profiel: 

 Je bent ouder van een persoon met een eetstoornis 

 Je kan goed luisteren 

 Je bent begripvol ten aanzien van allerlei situaties 
 Je bent bereid om bij te leren 

 Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen als 
jou 

 
Engagement: 

 Je engageert je minimaal voor één jaar 

 Je volgt een interne opleiding over telefonische hulp bij eetstoornissen, voor 
je start met je engagement 

 Je neemt deel aan de intervisies (medewerkersbijeenkomsten) en bent bereid 
je ervaringen als vrijwilliger Ouder-telefoon te delen met medevrijwilligers 

 Je bezorgt per gesprek een registratieformulier aan ANBN 
 

 

Ervaringsdeskundige – ervaringen delen (in groep) 
 

Profiel: 

 Je praat graag voor een groep mensen 

 Je deelt graag jouw eigen ervaring over een bepaald thema met andere 
mensen 

 Je bent bereid om je bij te scholen 
 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken 

bent bij eetstoornissen 

 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 

 Je bent bereid om aan de slag te gaan met de feedback die de deelnemers 
geven 

 
Engagement: 

 Je houdt je aan gemaakte afspraken 

 Je schrijft jouw persoonlijke ervaringsverhaal uit, zodat je jouw persoonlijke 
ervaringen kan uitwerken tot ervaringsdeskundigheid (vb. hoe vertel ik een 
ervaringsverhaal, op zo’n manier dat zowel persoonlijke ervaringen als 
informatieve kennis over eetstoornissen gekoppeld kunnen worden?) 

 Je overlegt met andere ervaringsdeskundigen over het samenstellen van 
activiteiten of van een workshop, waarin persoonlijke ervaringen een plaats 
kunnen krijgen 

 Je overlegt regelmatig met je collega over je eigen inbreng, de manier waarop 
je dit aanpakt en de invloed die dit heeft op het groepsgebeuren 

 
 



V r i j w i l l i g e r s g i d s  P a g i n a  | 18 

 

 

6. WERKGROEP INLOOPMOBIEL 

 
 
Chauffeur Inloopmobiel 
 
Profiel: 

 Je beschikt over een gewoon rijbewijs B 
 Je vindt het fijn om op de baan te zijn voor een goed doel 

 Jezelf verplaatsen naar Leuven om de Inloopmobiel op te halen vind je geen 
probleem 

 
Engagement: 

 Je kan je minstens éénmaal per trimester vrijmaken. 
 

 
 

Vrijwilliger op evenementen (o.a. via Inloopmobiel) 
 
Profiel: 

 Je bent goed in het organiseren van een stand 
 Je legt gemakkelijk contact met mensen 

 Je vindt het leuk als mensen je aanspreken en je geeft graag informatie  
 Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen uit je omgeving weten dat je 

persoonlijk betrokken bent bij eetstoornissen 

 Je hebt respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jou 
 
Engagement: 

 Je kan je met het materiaal voor de stand verplaatsen per wagen of met het 
openbaar vervoer 

 Je gaat minstens éénmaal per semester mee op pad met de Inloopmobiel 
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4. VRIJWILLIGERSWERK BIJ ANBN: EEN KWESTIE VAN GEVEN 

EN NEMEN 
 
 

Wat we jou geven 
 

 De kans om je verhaal en ervaring te delen met lotgenoten. 
 Tijdens intervisies kan je met andere vrijwilligers ervaringen uitwisselen. 

 Ondersteuning door de coördinator en andere vrijwilligers. 
 Als vrijwilliger ben je verzekerd. 

 Als lid mag je gratis deelnemen aan alle activiteiten, o.a. ook de 
basisvorming. 

 Je hebt toegang tot groepen op onze community-site waar we je regelmatig 
op de hoogte houden van nieuwtjes, initiatieven, contacten, acties, 
mediacampagnes e.a. én waar je ervaringen kan uitwisselen met anderen. 

 Je hebt altijd inspraak in de wijze waarop jouw taak georganiseerd wordt. 
Bovendien kan je op elk moment voorstellen doen om de werking van de 
organisatie en/of van de taak bij te sturen. 

 

Wat we van jou vragen 
 

 Lidmaatschap: door lid te blijven of te worden geef je aan dat je bij onze 
vereniging hoort. 

 Je onderschrijft de missie en visie van ANBN. 

 Vrijwillig is niet vrijblijvend: 
o Als ANBN-vrijwilliger engageer je je om de uitwisselingsmomenten, 

intervisies of vormingsactiviteiten die bij het gekozen engagement 
horen zo maximaal mogelijk bij te wonen. 

o Verwittig zo snel mogelijk als je een engagement (tijdelijk) niet (meer) 
kan opnemen 

o Je houdt je aan gemaakte afspraken. 
 Je neemt het verhaal, de vraag of het probleem van persoonlijk betrokkenen 

serieus. 
 Je respecteert de politieke of filosofische overtuiging van medevrijwilligers en 

deelnemers aan de activiteiten. 
 Je bent bereid je ervaringen als vrijwilliger (in groep) te bespreken. 

 Eenmaal per jaar een gesprek over jouw functioneren als vrijwilliger, bij de 
coördinator (Els). 

 Je bent discreet: vertrouwelijke informatie die je te weten komt over 
medevrijwilligers, deelnemers, medewerkers of anderen, mag je niet verder 
vertellen aan buitenstaanders. Informatie die ANBN aanbelangt en die als 
‘gevoelig’ beschouwd kan worden, dient door de vrijwilliger discreet 
behandeld te worden.  

 Teksten die ANBN laat circuleren en die ook naar de vrijwilligers worden 
gestuurd en die voor puur intern gebruik zijn, mogen niet aan derden worden 
doorgegeven. Als vrijwilliger stel je je loyaal op ten aanzien van de werking. 
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5. AAN DE SLAG! 
 

KENNISMAKING 
 
Mensen die graag iets willen betekenen voor mensen met een eetstoornis en hun 
naasten zijn steeds welkom voor een kennismaking. 
 
Welke onderwerpen kunnen zoal aan bod komen tijdens een kennismakingsgesprek 
(zie ook bijlage 1)? 
o Je krijgt meer uitleg over de werking van ANBN 
o We bespreken welke rol (vrijwillige) ervaringsdeskundigen in de werking van 

ANBN spelen 
o Samen verkennen we waar jouw sterktes liggen en wat jij zou kunnen betekenen 

voor personen met een eetstoornis, naasten, anderen, het verspreiden van 
informatie, … 

o Samen bekijken we welke ondersteuning bij jouw vrijwilligerswerk wenselijk of 
nodig is 

o Een aantal praktische zaken zullen we samen overlopen: 
o Op welke momenten je beschikbaar bent 
o Of je op verplaatsing actief wil zijn 
o Of je zelfstandig op verplaatsing kan geraken 

 

KIES JE ENGAGEMENT EN START 
 
We maken er werk van om de juiste persoon op de juiste plaats te activeren. Soms is 
het goed de werking van ANBN eerst beter te leren kennen door deel te nemen aan 
activiteiten voordat je kiest  voor welke functie jij je wil engageren.  
 
Voor een aantal functies hebben we een infobundel waarin je meer leest over wat 
het engagement allemaal inhoudt. 
 
De keuze wordt geformaliseerd in de ondertekening van een afsprakennota. Vanaf 
dan ben je ANBN-vrijwilliger en ben je ook als vrijwilliger verzekerd. Afhankelijk van 
het gekozen engagement bekijken we met jou welke stappen wenselijk of nodig zijn 
om te starten en te groeien. 
 

ONDERSTEUNING TIJDENS JE ENGAGEMENT 
 
We zijn er voor jou! 
 
Het is voor ons van groot belang dat jij voldoening put uit je inzet, dat je aandacht en 
waardering voelt, dat je het vrijwilligerswerk ervaart als een verrijking. Aarzel dus 
niet om zelf de stap te zetten naar je aanspreekpunt wanneer iets niet loopt zoals 
verwacht. 
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Ook het aanspreekpunt kan en zal initiatief nemen om te horen hoe het loopt, of je 
met vragen zit,… 
Wie actief is als vrijwilliger kan soms nood hebben aan herbronning. Intervisies, 
interne of externe vormingen,… geven je die mogelijkheid. Maar je kan ook bij je 
aanspreekpunt terecht voor meer individuele herbronning: een boekentip of samen 
bekijken welke activiteiten een verrijking kunnen zijn,… 
 
We zijn er voor jullie! 
 
Naast individuele initiatieven om jouw vrijwilligerswerk boeiend te houden, 
organiseren we ook een aantal momenten waarop we alle vrijwilligers of bepaalde 
groepen extra voeden: tweemaandelijks ben je uitgenodigd op de 
medewerkersbijeenkomsten, maar ook op intervisies ben je welkom. Jouw 
ervaringen kunnen een bron van inspiratie zijn voor anderen. 
 
Online Community 
 
Op de online community vind je (binnenkort) heel wat informatie die enkel zichtbaar 
is voor wie actief is als vrijwilliger, zoals een agenda voor vrijwilligers, Frequently 
Asked Questions over de vereniging of over eetstoornissen,… Bovendien is onze 
community ook een interessant kanaal om met andere vrijwilligers ervaringen uit te 
wisselen. 
 
Stopzetting engagement 
 
Als je beslist om geen vrijwilligerswerk meer te doen voor ANBN, dan respecteren we 
je beslissing en bedanken we je graag voor de geleverde inzet. Je blijft uiteraard ook 
steeds welkom op de activiteiten. Als je weggaat dan heeft jouw aanspreekpunt 
graag een afrondingsgesprek met jou.  
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6. PRAKTISCH 
 
Moet ik toestemming vragen voor mijn vrijwilligerswerk? 
In een aantal gevallen ben je verplicht om toestemming te vragen vooraleer je met je 
vrijwilligerswerk kan starten. 
 
 Ben je pas afgestudeerd? 
Als je pas bent afgestudeerd en je laat jezelf inschrijven als werkzoekende bij de 
VDAB, kan je zonder voorafgaande goedkeuring, vrijwilligerswerk doen totdat je een 
uitkering krijgt. 
 
 Ben je werkloos of bruggepensioneerd? 
Werklozen en bruggepensioneerden moeten voor aanvang van hun vrijwilligerswerk 
een individuele aangifte indienen bij hun uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of 
HVW) met het FORMULIER C45B. 
Het aangifteformulier moet door de kandidaat-vrijwilliger en ANBN ondertekend 
worden en toekomen op de dienst vóór de aanvang van de activiteit. Dit formulier 
laat je invullen door de voorzitter. 
 
 Ben je gepensioneerd? 
Gepensioneerde vrijwilligers moeten geen formaliteiten invullen. 
 
 Krijg je een mutualiteituitkering wegens ziekte of invaliditeit? 
Dan moet je toestemming vragen aan de controlerende arts van het ziekenfonds. 
Vraag aan het ziekenfonds welk formulier je daarvoor moet (laten) invullen. 
De adviserend geneesheer moet vaststellen of het vrijwilligerswerk ‘verenigbaar’ is 
met de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger, die wegens een ziekte, 
invaliditeit of een zwangerschap geen beroepsactiviteit kan uitoefenen. Dat wordt 
dan schriftelijk bevestigd. Let op: voor ambtenaren geldt een aparte regeling. Dit 
advies inwinnen, valt onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. 
 
 Krijg je een uitkering als persoon met een handicap? 
Krijg je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-
tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap? 
Dan hoef je geen aanvraag te doen om vrijwilligerswerk te mogen doen. Je mag ook 
een vrijwilligersvergoeding ontvangen. 
 

 Krijg je een leefloon van het OCMW? 
Breng het OCMW onmiddellijk op de hoogte van je vrijwilligerswerk. 
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Afsprakennota 
 
Als je bij ANBN als vrijwilliger aan de slag gaat maken we een wettelijk verplichte 
afsprakennota op. In deze afsprakennota omschrijven we onder andere welk 
vrijwilligerswerk je zal doen, wanneer en hoe vaak je dat doet, en welke vergoeding 
je hier voor kan krijgen. We spreken af wie je aanspreekpunt is en wijzen je graag op 
de plicht tot discretie en geheimhouding. De overeenkomst wordt uiterlijk bij 
aanvang van je vrijwilligerswerk ondertekend. 
 
Verzekeringen 
Heb je een afsprakennota ondertekend, dan ben je automatisch verzekerd. De 
verzekering dekt zowel burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke én materiële 
schade aan derden) als persoonlijke ongevallen en ook de eigen lichamelijke en 
materiële schade van de vrijwilliger. 
Bij een ongeval onderweg van of naar een activiteit en tijdens activiteiten ben je 
persoonlijk eveneens verzekerd.  
Meld ongevallen zo snel mogelijk aan de voorzitter. Bewaar alle rekeningen 
zorgvuldig. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
 
Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar! 
Om er voor te zorgen dat vrijwilligerswerk toegankelijk is voor iedereen voorziet 
ANBN voor een aantal activiteiten in vrijwilligersvergoedingen. Het vrijwilligerswerk 
moet jou dus niets kosten buiten je engagement en inzet. Uiteraard staat het jou vrij 
om af te zien van een vrijwilligersvergoeding. 
Hieronder vind je een overzicht van welke vergoedingen ANBN voorziet. 
 
We vragen je om de vrijwilligersvergoeding tijdig terug te vorderen via de kostennota 
forfaitaire vrijwilligersvergoeding. In bijlage vind je een voorbeeld van deze 
kostennota. We betalen je vergoeding uit via overschrijving. 
 
Gastsprekers (die via de vereniging ingehuurd worden en waarvoor de vereniging 
dus een financiële bijdrage ontvangt) kunnen een wettelijke kilometervergoeding of 
terugbetaling van hun ticket voor het openbaar vervoer ontvangen, plus daar 
bovenop nog een forfaitaire kostenvergoeding van 30 euro per lezing of workshop. 
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7. WAT ZEGT DE WET OVER VRIJWILLIGERSWERK?  
 
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 afsprakennota krijgen  
 
Voor de start van je engagement krijg je een afsprakennota. Daarin staat informatie over de 
organisatie, verzekeringen en onkostenvergoedingen en eveneens een vermelding van de 
geheimhoudingsplicht die je als vrijwilliger hebt. Je vindt de afsprakennota 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 hebt of bij 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. Die geldt zowel tijdens de uitvoering van activiteiten als voor 
de weg van en naar die activiteiten. Bij ANBN ben je extra verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen. De leden van de raad van bestuur van ANBN zijn ook verzekerd voor 
bestuurdersaansprakelijkheid.  

 
Niet iedereen mag zomaar vrijwilligerswerk doen  
 
In een aantal gevallen ben je verplicht om toestemming te vragen voordat je met je 
vrijwilligerswerk kan starten. Je leest er meer over in het luik ‘Praktisch’.  

 
Vergoedingen krijg je niet zomaar!  
 
Het staat elke organisatie vrij al dan niet kosten te vergoeden: de vrijwilliger heeft geen 
recht op een vergoeding, de organisatie bepaalt zelf haar beleid daarover. In de 
afsprakennota moet wel duidelijk vermeld worden welke kosten vergoed worden en volgens 
welk systeem, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.  
 
Er moeten geen belastingen betaald worden, geen fiscale fiches opgesteld worden en er 
moeten geen bijdragen voor sociale zekerheid betaald worden als de vrijgestelde maxima 
worden gerespecteerd.  
 
Ook uitkeringsgerechtigden mogen een onkostenvergoeding ontvangen zonder verlies van 
hun vervangingsinkomen. 
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8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN BEROEPSGEHEIM  
 
Als vrijwilliger krijg je heel wat info van mensen via allerlei wegen. De drempel naar een 
vrijwilliger is doorgaans lager omdat je meer gezien wordt als een gelijke. Dit betekent ook 
dat er zeer vlug sprake is van een vertrouwensrelatie. Het is belangrijk hier bewust van te 
zijn en dit te koesteren met zorg. Goed afwegen hoe deze vertrouwensrelatie kan worden 
beïnvloed wanneer er info wordt doorgegeven is de boodschap.  
 
Eerder algemene info kan toch gevoelig liggen. Zo kan het bijvoorbeeld geen probleem lijken 
te bevestigen dat iemand in het ziekenhuis heeft gelegen, maar nadien kan blijken dat die 
persoon dat niet met anderen wou delen. De vertrouwensrelatie kan dan geschaad zijn.  
 

DISCRETIEPLICHT EN BEROEPSGEHEIM 
 
Er bestaat heel wat regelgeving over omgaan met vertrouwelijke info. In de wet wordt een 
onderscheid gemaakt tussen discretieplicht en beroepsgeheim.  
 
Even de essentie op een rijtje:  
 Alle info die je ziet, hoort, krijgt als je als vrijwilliger actief bent, hoor je als vertrouwelijk 

te beschouwen.  
 Persoonlijk aanvoelen of je info kan doorgeven is niet altijd voldoende. Iedereen is nu 

eenmaal verschillend in aanvoelen van wat hij al dan niet als vertrouwelijk beschouwt. 
Hierover bewust nadenken vooraleer info door te geven of te vertellen over iemands 
situatie is steeds belangrijk.  

 Een helpende vraag bij twijfel of je bepaalde info deelt met anderen is: ‘Met welk doel 
geef ik deze info mee?’  

 Aan wie je info doorgeeft, bepaalt niet of deze vertrouwelijk is of niet. Ook als je info 
doorgeeft aan een verantwoordelijke blijft deze info steeds een vertrouwelijk karakter 
hebben.  

 De manier waarop je de info hebt gekregen (rechtstreeks, via via …) verandert niets aan 
de vertrouwelijkheid van de info.  

 Wees alert op de omstandigheden waarin je info meedeelt: hoe deel je het mee, wie is er 
aanwezig …  

 Weet dat info/verhalen altijd vervormen nadat je ze hebt meegedeeld. Info wordt 
gekleurd vanuit eigen waarden en normen.  

 Heb je vragen of onzekerheden? Overleg met iemand van het ANBN-vrijwilligersteam.  

 
Als vrijwilliger beteken je veel voor mensen die komen aankloppen bij ANBN. De nodige 
zorgvuldigheid, vertrouwen en overleg zorgen voor een goed gevoel.  

 

WAT ZEGT DE WET?   
 
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.  
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 
rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten 
het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 
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gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd (2,47 
euro) tot vijfhonderd frank (12,93 euro)".  
 
De vermelding ‘alle andere personen’ in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan 
in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.  
Wanneer je binnen een vrijwillig engagement in vertrouwen wordt genomen en daardoor 
persoonlijke informatie krijgt, mag je dit dus niet naar buiten brengen vanwege de 
geheimhoudingsplicht. Wie de hulp van een vrijwilliger inroept, moet op deze 
geheimhouding kunnen vertrouwen, zelfs al gaat het niet uitdrukkelijk om een ‘geheim’. Je 
mag (en doet dit best ook) wel jouw aanspreekpunt op de hoogte brengen.  
Onder de geheimhoudingsplicht valt alle informatie over gezondheid, sociale en familiale 
toestand, financiële toestand, sociale problemen, persoonlijke, religieuze, filosofische of 
levensbeschouwelijke overtuiging. Het risico dat een vrijwilliger loopt door de schending 
van dit beroepsgeheim is niet klein, want de wet beschouwt dit als een strafrechtelijk feit. 
Dit kan de vrijwilliger een veroordeling opleveren.  
 
Als de persoon die jouw hulp inroept daarentegen vertelt dat hij het slachtoffer is van een 
misdrijf, mag je dat wel rapporteren aan de bevoegde instanties. Je bent net zoals iedere 
Belg volgens de wet op ‘schuldig verzuim’ zelfs verplicht om hulp te bieden aan mensen in 
nood. Dat geldt voor een aanslag op het leven, diefstal, vernieling, incest, 
kindermishandeling. Je neemt in een dergelijke situatie contact met je aanspreekpunt. Het 
gehele ANBN-vrijwilligersteam behandelt alle informatie die ze van en over vrijwilligers 
krijgt als vertrouwelijk.  
 
Het bovenstaande is dermate belangrijk dat we je vragen om de infobrochure van de 
Vlaamse Overheid grondig te lezen. Je vindt ze op onderstaande link:  
http://wvg.vlaanderen.be/vrijwilligers/documenten/onderzoek2009/Brochure%20vertrouwe
lijke%20info.pdf 
  

MEER WETEN OVER VRIJWILLIGERSWERK IN HET ALGEMEEN?  
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). 
 

 
 
  

http://wvg.vlaanderen.be/vrijwilligers/documenten/onderzoek2009/Brochure%20vertrouwelijke%20info.pdf
http://wvg.vlaanderen.be/vrijwilligers/documenten/onderzoek2009/Brochure%20vertrouwelijke%20info.pdf
http://www.vrijwilligersweb.be/
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Bijlagen  
 
 
Bijlage 1: Kennismakingsgesprek 
Bijlage 2: Afsprakennota: overeenkomst tussen ANBN en de vrijwilliger 
Bijlage 2: Kostennota  
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Bijlage 1: Kennismakingsgesprek 
 
 
Stap 1: Onthaal  
 
 Ken je ANBN (en hoe heb je ons leren kennen)?  
 Waarom wil je vrijwilliger bij ons worden? (peilen naar de motivatie)  
 Had je zelf al bepaalde activiteiten of taken in gedachten die je wil doen?  
 

Stap 2: Kennismaking met de organisatie  
 
 Wat doet ANBN? (missie, visie en doelstellingen benoemen)  
 Wie is hierbij betrokken? (organogram tonen)  
 Wat is een zelfhulpgroep, wat is een (familie-)ervaringsdeskundige?  

 

Stap 3: Kennismaking met de kandidaat-vrijwilliger  
 
 Wat doe je graag? Wat niet?  
 Wat kan je goed? Wat niet? (kwaliteiten (h)erkennen)  

 Hoeveel tijd kan je aan vrijwilligerswerk besteden?  
 Welke taken zou je willen opnemen? (tip: niet te veel taken in het begin geven)  
 Waar sta je zelf in jouw herstelproces? 
 

Stap 4: Matchen van vraag en aanbod 
 
 Voor welke taken kan de vrijwilliger worden ingezet binnen de vereniging?  

 Iedereen akkoord?  
 

Stap 5: Concrete afspraken maken  
 

 Datum vastleggen voor eerstvolgende medewerkersbijeenkomst / werkgroep / activiteit 
 Vrijwilligersgids overlopen: zijn er vragen? 

 Afsprakennota invullen en laten ondertekenen (zie bijlage 2)  
 Onkostennota toelichten (zie bijlage 3)  
 
 

Veel vrijwilligers bieden zich aanvankelijk aan per mail. Indien zij interesse hebben om 
vrijwilligerswerk te doen bij onze vereniging vragen wij om tenminste éénmaal de 
verplaatsing naar Leuven te maken voor dit kennismakingsgesprek. Nadien kunnen zij 
eventueel in een deelwerking op verplaatsing inschakelen. We verwachten dat iedereen een 
aantal opleidingsmodules volgt (online of in groep samen). 
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Bijlage 2: AFSPRAKENNOTA 
Overeenkomst tussen ANBN en vrijwilliger 

 

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

- Els Verheyen, 

voorzitster van Vereniging AN-BN vzw, met als maatschappelijke zetel  

Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven enerzijds 

 

- en ________________________________________________________________________,   

wonende te _________________________________________________________(gemeente),  

_________________________________________________________________________ (adres) 

en bereikbaar via _________________________________________________________________    

(telefoonnr. of e-mailadres opgeven),  

hierna genoemd ‘vrijwilliger’ anderzijds 

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

Art.1  Aard van het vrijwilligerswerk 

De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. 

De taak omvat ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

De vrijwilliger engageert zich voor gemiddeld ___ uur per week/maand (schrappen wat niet 

past). Daarnaast is de vrijwilliger ertoe gehouden vergaderingen en bijscholingen bij te 

wonen indien deze zich voordoen en eventuele enquête-, evaluatie- en onkostenformulieren 

in te vullen en regelmatig contact te houden met de coördinator. De vrijwilliger verklaart zich 

bereid indien nodig aanpassingen te laten aanbrengen aan de hem/haar toevertrouwde 

taken. Deze aanpassingen gebeuren door de vrijwilliger en de coördinator of op vraag van 

de organisatie, steeds op basis van wederzijds overleg. 

 

Art.2  Toelichting werking 

De Vereniging ANBN vzw zet zich in om zowel voor mensen met een eetstoornis, als voor 

mensen uit hun omgeving informatie en advies te verstrekken, lotgenotencontact aan te 

bieden en een laagdrempelig initiatief te zijn. Hiertoe richt zij activiteiten in die begeleid 

worden door vrijwilligers. Er wordt steeds gehandeld vanuit de eigen 

(ervarings)deskundigheid. De Vereniging ANBN vzw is geen behandelcentrum en zal dus 

voor meer gespecialiseerde hulp steeds doorverwijzen naar professionelen uit haar 

databestand.  

 

Art. 3  Plaats van uitvoering van de overeenkomst 

De plaats van uitvoering van de overeenkomst is het Inloophuis, Blijde Inkomststraat 

113/12, 3000 Leuven, maar kan naargelang de aard van het vrijwilligerswerk ook op locatie 

(thuis of op verplaatsing) gebeuren. 
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Art. 4  Regeling bij ziekte of verhindering 

Ingeval van ziekte of verhindering brengt de vrijwilliger de organisatie zo snel mogelijk op de 

hoogte via het nummer 016 89 89 89. 

 

Art. 5  Vergoedingen 

De diensten worden onbezoldigd verstrekt. De organisatie kan de verplaatsingskosten 

geheel terugbetalen ten belope van de gemaakte kosten. De vrijwilliger dient minstens 

zesmaandelijks zijn onkostennota's in bij de voorzitster, met vermelding van zijn 

rekeningnummer en handtekening. De vrijwilliger aanvaardt geen commissie- of erelonen 

en streeft geen eigen financiële belangen na. Hij kan enkel van de vrijwilligersorganisatie 

zelf een onkostenvergoeding ontvangen. De vrijwilliger mag geen enkele gift of financiële 

middelen aanvaarden van de bezoekers van het Inloophuis. 

 

Art. 6  Vorming en bijscholing van de vrijwilliger 

De vrijwilliger verbindt zich ertoe, volgens de vereisten van de werking, geregeld 

vormingsbijeenkomsten bij te wonen en daadwerkelijk mee te bouwen aan de 

vrijwilligerskern, rekening houdend met zijn functie en met de aard van de organisatie. De 

vormingsbijeenkomsten waarbij de vrijwilligers tevens onderling ervaringen kunnen 

uitwisselen, dienen indien mogelijk door de vrijwilliger te worden bijgewoond. Deze 

bijeenkomsten worden begeleid door de coördinator van het vrijwilligerswerk binnen de 

Vereniging ANBN vzw. 

 

Art. 7  Begeleiding en inspraak 

De vrijwilliger wordt begeleid door het lid van de organisatie dat belast is met de vrijwilligers 

en als coördinator van het vrijwilligerswerk beschikbaar is voor het beantwoorden van 

vragen. Geen enkele opdracht of activiteit vindt plaats zonder het medeweten van de 

coördinator. De vrijwilliger is enkel belast met eigen beslissingsbevoegdheid voor de 

dagdagelijkse beslissingen betreffende de uitvoering van de afgesproken taken. 

 

Art. 8  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger 

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet, zware fouten of 

vaak voorkomende lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter 

goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval waarbij schade ontstaat, zowel 

aan derden als aan de begunstigde van het vrijwilligerswerk en aan de vrijwilliger zelf, zowel 

materiële schade als lichamelijk, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden 

aan de coördinator.  

 

Art. 9  Plicht tot geheimhouding 

De vrijwilliger zal de geheimhouding en de grootste discretie tegenover de bezoekers, de 

mensen met een eetstoornis en hun omgeving in acht nemen. Hij/zij mag volstrekt niets 

bekend maken van wat hij/zij verneemt over de betrokkenen, de behandeling of de identiteit 

van de mensen die een beroep doen op het Inloophuis, ook niet na het beëindigen van het 

vrijwilligerswerk. 
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Art. 10  Eerbied voor de begunstigde van het vrijwilligerswerk evenals voor zijn 

levensbeschouwing, religieuze en politieke overtuiging 

De vrijwilliger belooft de levensbeschouwelijke, politieke en religieuze overtuiging van de 

begunstigde van het vrijwilligerswerk te eerbiedigen en geen handelingen te stellen tegen 

hun wil in. Van zijn/haar kant heeft de vrijwilliger het recht om hulpverlening te weigeren in 

geval van gewetensnood. 

 

Art. 11  Verzekering 

De organisatie verzekert de vrijwilligers tegen de volgende risico's, zoals opgelegd door art. 

7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994: 

- alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie "arbeidsongevallen" 

of "beroepsziekten", in het kader van een arbeidsovereenkomst 

- burgerlijke aansprakelijkheid 

- schade aan persoonlijke goederen van de vrijwilliger. 

 

Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de dekking 12.000 euro bij 

overlijden; 18.000 euro bij blijvende invaliditeit; 9 euro per kalenderdag bij tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid, vanaf de eenendertigste kalenderdag, in geval van inkomensverlies; 

3000 euro voor verzorgingskosten; 3000 euro voor schade aan goederen. De organisatie zal 

de vrijwilliger niet in aanraking brengen met belangrijke risico's (zoals in de 

gezondheidssector: besmettelijke ziekten of blootstelling aan ioniserende stralen) zonder 

de vrijwilliger hiervan uitdrukkelijk in te lichten en zijn toestemming te bekomen. 

 

Art. 12  Procedure bij vragen, problemen en conflicten 

In geval van conflicten tussen de vrijwilligers en beroepskrachten of tussen vrijwilligers 

onderling, zal de zaak worden besproken met de coördinator. Wanneer de vrijwilliger 

problemen ervaart bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk of vragen heeft, kan hij de 

coördinator contacteren via els@anbn.be of tijdens de openingsuren van het Inloophuis 

(016 89 08 08). 

 

Art. 13  Beëindiging van de overeenkomst 

Indien de vrijwilliger de overeenkomst wil beëindigen, brengt hij de coördinator hiervan tijdig 

op de hoogte. Bij ernstige redenen die met de inhoud van het vrijwilligerswerk te maken 

hebben, is de vrijwilliger bereid zijn voorgenomen beslissing te bespreken met de 

coördinator. De organisatie behoudt zich het recht voor het contract te verbreken indien 

hiertoe ernstige redenen bestaan. Dit gebeurt via een gesprek met de coördinator die de 

beslissing aan de vrijwilliger meedeelt. De overeenkomst eindigt tevens bij onderling 

goedvinden van de partijen en indien wijzigingen in het werkplan van de organisatie daartoe 

noodzaken.   

 

Opgemaakt te _________________, op ___/___/______:      

 

Handtekening vrijwilliger     Handtekening voorzitster 
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Naam vrijwilliger:  …………………………………………………………………… 

Rekeningnummer:  …………………………………………………………………… 
 

Datum Omschrijving 

Verplaatsing 

Andere 
Trein 

Auto 0,20€/km 
aantal 

KM 
totaal 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sub-totalen:     

Totaal te betalen:  

Datum:                                                                             Handtekening:  

ONKOSTENNOTA 
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9. OVER DEZE VRIJWILLIGERSGIDS  
 
De informatie van deze vrijwilligersgids is onder andere gebaseerd op:  

 www.vrijwilligerswetgeving.be  

 Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk vzw: succesvolvrijwilligen.be  

 Vrijwilligersgids Vlaamse Vereniging Autisme 

 
Je krijgt deze vrijwilligersgids éénmalig bij de kennismakingsbabbel. De vrijwilligersgids 
wordt jaarlijks ge-update.  
 

CONTACT EN NUTTIGE INFORMATIE  
 
Heb je vragen, problemen of suggesties? Loopt er volgens jou iets fout of heb je behoefte 
aan een luisterend oor? Je kan steeds bij ons terecht. We zoeken graag samen met jou naar 
oplossingen. Aarzel dus niet om het ANBN-team aan te spreken als je met iets zit. 
 

 
 
 
 
 
 

Colofon  
Dit is een uitgave van Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw  

Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven 
016 89 89 89 

www.anbn.be 
Editie 2014  

 
 
 

Vormgeving & redactie:  
Els Verheyen 

 
 

Mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van 

 


