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Inleiding

Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Wie niet kan volgen, loopt het risico uitgesloten 
te raken en rechten te mislopen. Om hierop een antwoord te bieden zijn er vier voorwaarden 
waarop moet worden ingezet: toegang tot het digitale, de nodige vaardigheden, een ondersteu-
ningsnetwerk en inclusion by design. In deze brochure gaan we in op dat ondersteuningsnetwerk 
en hoe je dit kan invullen als (lokale) overheid of middenveldorganisatie door het opzetten van een 
werking met vrijwillige digihelpers.

Over heel Vlaanderen ontstaan er werkingen om zogenoemde digistarters te ondersteunen en 
verder te helpen met het digitale. De mensen die deze ondersteuning bieden, noemen we digihel-
pers. Ze bieden antwoord op concrete digitale vragen, maar zetten ook in op zelfredzaamheid en 
het verwerven van digitale vaardigheden.

Vaak zijn dit vrijwilligers, maar digihelpers kunnen ook betaalde krachten zijn, zoals medewerkers 
in onthaalfuncties of maatschappelijk werkers. Soms gaat het om mensen uit de sociale economie 
of studenten.

Deze brochure focust op de specifieke aandachtspunten en randvoorwaarden om vrijwillige digi-
helpers in te zetten. We zoomen ook in op de coördinatie van een werking met vrijwillige digihel-
pers, en op het opzetten van een vrijwilligerswerking in het algemeen.

Voor je begint…
Ben je er klaar voor om met vrijwillige digihelpers te werken? Voor je start met een 
vrijwilligerswerking, moet je goed nadenken over enkele vragen:

   Waarom wil je deze werking opstarten? Kan je voldoende tijd vrijmaken 
voor bekendmaking en toeleiding, ondersteuning van je vrijwilligers, 
permanentie op de locatie … Onderschat niet hoe veel tijd hierin kruipt.

   Hoe lang wil je dat deze werking blijft bestaan? Beschik je over de mensen en 
middelen om dit te doen? Vrijwilligers komen en gaan, dus je moet blijvend 
tijd voorzien voor werven, inwerken en opvolgen van je digihelpers.

   Waarom vrijwilligers en geen betaalde krachten? Is dit een bewuste 
keuze? Is het inzetten van vrijwilligers de beste oplossing?



Waarom wel 
of niet werken 
met vrijwillige 
digihelpers?

Vrijwilligers kunnen een belangrijke schakel zijn in het 
digitale-inclusiebeleid van je gemeente of organisatie. 
Vrijwilligers inzetten is echter niet altijd de enige of 
de meest geschikte oplossing. Daarom zetten we hier 
de voordelen en de aandachtspunten op een rijtje.
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Voordelen

   Vrijwilligers die een band hebben met de buurt, de organisatie of de doelgroep, zorgen 
voor vertrouwen en herkenbaarheid.

   Vrijwilligers kunnen het ondersteuningsaanbod sterk uitbreiden.

   Een sterke vrijwilligerswerking maakt een fijnmazige inzet mogelijk binnen 
verschillende organisaties en op verschillende tijdstippen.

   Een goed draaiende vrijwilligerswerking is duurzaam en kan na de opstart met 
minimale financiële middelen blijven verder lopen.

Aandachtspunten

   De beschikbaarheid van vrijwilligers om ondersteuning te bieden bij digitale diensten, 
kan bij dienstverlenende organisaties de indruk wekken dat het probleem opgelost is. 
Toch is elke dienstverlener zelf verantwoordelijk voor het voorzien van ondersteuning 
en van evenwaardige niet-digitale alternatieven voor de eigen digitale dienstverlening.

   Digihelpers krijgen vaak vragen die complex, inhoudelijk of persoonlijk zijn, zeker 
wanneer ze ondersteuning bieden bij digitale dienstverlening. Bovendien is niet 
elke hulpvrager beleefd en dankbaar, waardoor hulp bieden soms frustrerend is. 
Vrijwilligers moeten daarom ondersteuning krijgen van een professionele medewerker, 
enerzijds om inhoudelijke vragen te kunnen doorgeven, anderzijds voor emotionele 
steun bijvoorbeeld als een verhaal van een bezoeker hen raakt, of bij een negatieve 
ervaring. 

   Zet in op een diverse vrijwilligersgroep: studenten, werkzoekenden, gepensioneerden, 
… zo heb je in elke periode van het jaar vrijwilligers ter beschikking én kan je ook meer 
diverse groep bezoekers aanspreken. 

   Kijk ook naar de diversiteit in de redenen waarom mensen vrijwilligerswerk doen: 
waaronder mensen met zicht op een langdurige inzet, maar ook mensen die het 
vrijwilligerswerk zien als een manier om isolement te doorbreken, Nederlands te 
oefenen, of als een opstap naar integratie, een kans op bijleren of een toekomstige 
tewerkstelling.
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   Vrijwilligers zijn vaak erg gemotiveerd maar kunnen ook plots afhaken, waardoor een 
werking die enkel op vrijwilligers steunt kwetsbaar kan zijn. Onderzoek dus zeker of je 
aanvullend digihelpers met een ander profiel kan inzetten. Denk aan tewerkstelling in 
de sociale economie, samenwerking met hogescholen voor het inzetten van studenten, 
tijd vrijmaken bij reguliere medewerkers om klanten of bezoekers te ondersteunen bij 
digitale vragen, ...

   De opdracht van een vrijwillige digihelper veronderstelt een goede basis aan 
technische kennis en sociale en pedagogische vaardigheden. Hierover lees je meer 
vanaf pagina 10.

Welke vragen kunnen en mogen 
digihelpers oplossen? 
Digihelpers kunnen en mogen niet alle vragen oplossen. Hun hulp zou beperkt moeten blijven 
tot ‘technische’ zaken, bijvoorbeeld een account aanmaken, inloggen, een digitaal proces 
doorlopen, een app installeren ... Ze hebben geen mandaat om inhoudelijke hulp of advies 
te geven, zoals rond bankzaken, dossiers rond sociale zekerheid of belastingen, persoonlijke 
kwesties, school- of werkgerelateerde inhouden, ... Dit soort inhoudelijke vragen moeten 
opgenomen worden door een professionele medewerker. 

Door hun motivatie om zo goed mogelijk te helpen, overschrijden vrijwilligers regelmatig de 
dunne grens tussen technische en inhoudelijke hulp. Zorg er zeker voor dat ze weten naar wie 
ze kunnen doorverwijzen voor inhoudelijke hulp.



Verschillende  
types  
digihelpers

Niet alle digihelpers voeren dezelfde taken uit.
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In deze brochure focussen we op twee types

Digihelpers voor individuele ondersteuning bij digitale 
vragen

Deze digihelpers werken meestal op een vaste locatie, bijvoorbeeld in een openbare compu-
terruimte, een bibliotheek of in een vereniging. Dit kan op afspraak zijn of met vrije inloop. Een 
andere mogelijkheid is dat ze op afspraak hulp geven bij burgers thuis. Ook telefonische hulp valt 
onder deze categorie. 

Inhoudelijk kunnen de taken ver uit elkaar liggen en afhankelijk zijn van de context waar de hulp 
gegeven wordt: begeleiding bij digitaal schoolwerk is inhoudelijk helemaal anders dan hulp bij het 
maken van een afspraak bij een stadsloket, of dan iemand leren werken met WhatsApp.

Digihelpers voor ondersteuning in groep

Dit zijn mensen die lessenreeksen, workshops of eenmalige sessies geven aan groepjes geïnteres-
seerden rond een vooraf vastgelegd thema. Er wordt meestal met inschrijvingen gewerkt. De digi-
helper bereidt dit voor, al dan niet in samenspraak met de organisatie waar het plaatsvindt, of in 
duo met een professionele lesgever.
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Andere types digihelpers 
In deze brochure focussen we op digihelpers die 1-op-1 of in groep helpen. Er zijn echter nog 
andere manieren waarop iemand als vrijwilliger mensen kan helpen in de digitale wereld:

   Vrijwilligers die niet-digitale activiteiten organiseren, kunnen hierin digitale 
oefenkansen inbouwen. Denk aan foto’s opzoeken over het thuisland in 
een conversatiegroep Nederlands, recepten opzoeken op YouTube tijdens 
een kookactiviteit, samen online een nieuwe woning zoeken tijdens een 
ontmoetingsactiviteit, … Zo brengen de vrijwilligers mensen op een positieve 
manier in contact met een digitale toepassing die relevant is in het dagelijks 
leven. Ze hebben hier geen grote digitale kennis voor nodig, enkel de bereidheid 
om digitale oefenkansen te zoeken in de activiteiten die ze al doen.

   Repareer-vrijwilligers leren bezoekers geen digitale vaardigheden aan, maar 
helpen hen met het repareren van hardware die niet (goed) meer werkt. Vaak 
gebeurt dit tijdens een repaircafé waar ook andere zaken hersteld worden (zoals 
kledij, huishoudtoestellen, fietsen, …), maar het kan ook ‘achter de schermen’, 
waardoor ook mensen die niet van sociaal contact houden dit kunnen doen. 
Deze vrijwilligers hebben vooral technische kennis en inzicht nodig. 



Wat moeten 
digihelpers  
kennen en  
kunnen?

Digihelpers hebben wel wat sociale, pedagogische 
en technische vaardigheden nodig. Ze moeten 
niet perfect zijn, maar er zijn wel enkele 
minimumvereisten voor alle digihelpers. Daarnaast 
zijn er specifieke vaardigheden per type digihelper.
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Algemene vereisten voor alle digihelpers

Een digihelper:

   is uitnodigend en hartelijk, onthaalt nieuwe bezoekers, spreekt bezoekers actief aan 
over het aanbod en straalt vertrouwen uit;

   heeft veel geduld, legt met de glimlach meerdere keren iets uit, in kleine stapjes en in 
een eenvoudige heldere taal;

   heeft respect voor en houdt rekening met kwetsbaarheden zoals armoede, 
laaggeletterdheid, niet zo snel kunnen leren, anderstaligheid, …;

   heeft begrip voor de moeilijkheden die mensen die niet  
digitaal vaardig zijn ervaren;

   laat de mensen zo veel mogelijk zelf doen, helpt hen zelfredzaam worden;

   maakt geen onderscheid naar cultuur, afkomst, leeftijd, gender, …;

   kan grenzen stellen als vragen te complex of persoonlijk zijn, kan aangeven dat hij of zij 
iets niet weet;

   kan op een discrete wijze omgaan met wachtwoorden  
en persoonlijke informatie;

   weet wanneer door te verwijzen (bijvoorbeeld naar meer formele opleiding, 
inhoudelijke hulp bij dienstverlening, complexe technische hulp, …).
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Digihelpers voor individuele ondersteuning  
bij digitale vragen 
Een digihelper die individueel hulp biedt, heeft een vrij complexe en veelomvattende opdracht, 
die specifieke vaardigheden vereist.

Technische vaardigheden

Wie individuele ondersteuning wil bieden bij digitale vragen, is idealiter van alle digitale markten 
thuis. De vragen kunnen namelijk erg divers zijn. Zeker als mensen zonder afspraak mogen langs-
komen, is het moeilijk te voorspellen waarover ze een vraag zullen stellen. Vragen kunnen bijvoor-
beeld gaan over:

   Windows- en Apple-computers;

   laptops en smartphones;

   kleine technische problemen;

   iets aanleren: van werken met e-mail, over het ingeven van een zoekterm tot werken 
met Excel;

   digitale dienstverlening;

   …

Bij individuele digihulp kunnen kandidaat-vrijwilligers afgeschrikt worden door de veelheid aan 
mogelijke vragen. Het is belangrijk om bij het kennismakingsgesprek na te gaan of de kandidaat- 
vrijwilliger genoeg kennis heeft om de meest voorkomende vragen van bezoekers te beantwoorden.

Je kan of mag niet verwachten dat elke vrijwilliger bekend is met alle toepassingen of toestellen. Het is 
daarom nuttig om dit op voorhand te bevragen en zo in beeld te brengen welke vrijwilliger waar goed 
in is. Typische voorbeelden van zaken waarmee niet iedereen vertrouwd is, zijn Apple-toestellen of 
Linux-besturingssystemen. Indien nodig kan een bezoeker terugkomen op een moment dat de vrijwil-
liger die hierin gespecialiseerd is wel aanwezig is.
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Wat regelmatig voorkomt, is dat digitaal vaardige mensen hun competenties te laag inschatten 
omdat ze beseffen hoeveel digitale zaken ze nog niet kunnen. Geef deze mensen de boodschap 
dat het niet nodig is om een digitale wizard te zijn. Basiskennis is voldoende, gecombineerd met 
de goesting om anderen te helpen en de ingesteldheid om oplossingen te zoeken voor zaken die 
je niet weet; “Google is your best friend”. 

Grenzen bewaken

Het kader voor vrijwilligers die individuele hulp bieden is minder afgelijnd dan bij mensen die les 
geven. In sommige contexten moet de digihelper bijvoorbeeld ook een luisterend oor kunnen 
bieden en babbeltjes doen, en is dit minstens even belangrijk als puur helpen met het digitale. 
Vragen gaan ook vaak breder dan louter technische zaken, waardoor de grens met inhoudelijke 
hulp dun is.

Een aandachtspunt hierbij is dat vrijwilligers het vaak moeilijk hebben om grenzen te stellen: 
afbakenen van hun tijd en engagement, inzicht in hun eigen limieten qua kennis en kunde, door-
verwijzen waar hun mandaat eindigt,… Het is belangrijk om dit met je vrijwilligers te bespreken, 
zowel bij de intake als op latere tijdstippen. Zorg er zeker ook voor dat ze duidelijk weten bij wie 
ze terecht kunnen als iemand hulp vraagt die buiten hun kennis of mandaat ligt, of als iemand te 
aanklampend wordt. Dit stelt hen gerust en geeft een houvast om hun grenzen te bewaken.

Gericht doorverwijzen

Een vrijwilliger heeft best ook al wat kennis van het ondersteuningsaanbod in de regio, om mensen 
gericht te kunnen doorverwijzen. Als dit nog niet zo is, is het belangrijk dat de vrijwilliger bereid is 
om zich hierin in te werken. Voorzie zeker de nodige info bij de start van het vrijwilligerswerk.
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Digihelpers voor ondersteuning in groep 
Een digihelper die workshops of lessen gaat geven, moet in de eerste plaats het thema van de 
workshop of les goed kennen.

Soms liggen de thema’s van workshops of lessen al op voorhand vast, bijvoorbeeld op basis van 
een algemene nodenbevraging in de regio. Soms worden de thema’s bepaald in samenspraak met 
de bezoekers van de werking zelf en met de vrijwilligers.

Naast de algemene vaardigheden, moet dit soort kandidaat-vrijwilliger:

   inhoudelijk bekend zijn met het thema van de les/workshop;

   kunnen omgaan met de diversiteit in een groep: verschillen in leersnelheid, voorkennis, 
persoonlijkheden en dergelijke;

   genoeg pedagogische vaardigheden hebben en bereid zijn om bij te blijven over 
recente pedagogische inzichten.



Digihelpers  
werven
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Een vacature opmaken
Maak een duidelijk en eerlijk vacaturebericht op, met een titel die duidelijk zegt wat je zoekt, 
bijvoorbeeld ‘Hulp bij digitale zaken’, ‘Digihelper’, ‘Digitale ondersteuner’, …

Dit moet je zeker vermelden:

   Wat zijn de taken?

   Wat moet de vrijwilliger kunnen? 

   Verwacht je kennis van heel specifieke toepassingen? Vermeld dit dan.

   Verwacht je dat de vrijwilliger vorming of intervisie volgt?

   Hoe vaak verwacht je de vrijwilliger?

   In welke setting komt de vrijwilliger terecht: welke dienst of organisatie, welke 
openingsuren, welk doelpubliek, staat de vrijwilliger daar alleen of is er ondersteuning 
van andere vrijwilligers of professionele medewerkers?

   Wat krijgt de vrijwilliger ervoor in de plaats?

   …
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Voorbeeld vacature voor digipunt begeleider in Gent

40% van de Belgen kan niet mee met de digitale wereld. Dat zijn zo’n 80.000 volwassen 
Gentenaars en ook heel wat kinderen en jongeren die hulp nodig hebben om bijvoorbeeld een 
online formulier in te vullen, een app op hun smartphone te installeren of iets op te zoeken op 
het internet. Zij kunnen hiervoor terecht in de Digipunten. 

Behoor jij tot de 60% die wél digitaal vaardig is? Wil je buurtbewoners in de Brugse Poort 
helpen met hun digitale vragen? Je bent van harte welkom als Digipunt-vrijwilliger in de 
wijkbibliotheek.

Digipunt wijkbibliotheek Brugse Poort
In het Digipunt help je zowel kinderen als volwassenen met digitale vragen.  
Enkele voorbeelden:

   Een online formulier invullen

   Een app op de smartphone installeren

   Leren werken met een app zoals WhatsApp of Google Translate

   Foto’s opslaan in de cloud

   Leren hoe je een Powerpoint Presentatie maakt voor een spreekbeurt

   Iets opzoeken op het internet

   Een foto in een document plakken en bijsnijden voor een boekbespreking

Wanneer?
Het Digipunt in wijkbibliotheek Brugse Poort is open op maandag en donderdag van 15.30u tot 
18u, en op woensdag van 14u tot 17u. Je kiest zelf op welk van deze momenten je wil helpen. 
We verwachten een minimum engagement van 2 uur per week. Er is altijd een medewerker 
aanwezig bij wie je terecht kan met praktische vragen. Je staat er dus niet alleen voor.

Wat bieden we jou?

   Opleiding rond actuele digitale thema’s waar je in het Digipunt vragen over 
kan krijgen – in contactonderwijs bij CVO Groeipunt of zelfstudie; 

   Coaching in het omgaan met kinderen, jongeren en mensen uit kansengroepen;

   Een vrijwilligersverzekering;

   Een goed gevoel door jouw bijdrage aan digitale inclusie.

Je moet geen Digi-wizard zijn om te helpen. Basiskennis, geduld en inlevingsvermogen zijn 
het belangrijkste. Als je zelf vlot met computer en smartphone overweg kan, heb je genoeg 
bagage om anderen te helpen. 
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De vacature bekend maken
Publiceer het vacaturebericht breed, via verschillende kanalen:

   de eigen website van je gemeente, dienst of organisatie;

   vrijwilligerswebsites zoals www.vrijwilligerswerk.be  
of www.giveaday.be of andere;

   sociale media;

   nieuwsbrief;

   mond aan mond reclame in de buurt, binnen de dienst en binnen de organisatie.

Tip: Vraag aan andere organisaties en diensten of ze je oproep mee willen verspreiden.

Tip: Hou bezoekers in het oog. Misschien komen er mensen in je werking waarvan je vermoedt  
        dat ze zelf een digihelper zouden kunnen worden. Spreek deze mensen actief aan.

Op www.vrijwilligerswerk.be kan je de tag “digihelper” toevoegen.  
Zo vinden geïnteresseerden gemakkelijk de weg naar jouw vacature.
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Het kennismakingsgesprek
Doe een kennismakingsgesprek met elke kandidaat-digihelper. Peil hierbij naar de motivatie en 
verwachtingen van de vrijwilliger, maar ook naar de digitale en sociale vaardigheden.

Motivatie en verwachtingen

De vrijwilliger is er niet alleen om de doelstellingen van de digitale-inclusiewerking te helpen 
verwezenlijken, maar de werking is er ook om de persoonlijke doelstellingen van de vrijwilligers 
te helpen waarmaken. Hou hier rekening mee bij de verdere samenwerking en bij de matching 
van de vrijwilliger aan een specifieke organisatie, werking of taak. Vraag daarom expliciet naar de 
motivatie van de kandidaat-vrijwilliger, en waarom die kiest voor jouw organisatie.

Bespreek zeker deze zaken:

   Hoe vaak is de vrijwilliger beschikbaar?

   Is de vrijwilliger bereid om vorming of intervisie te volgen?

   Wil de vrijwilliger liefst alleen of samen met andere vrijwilligers werken?

Als je voor meerdere diensten of organisaties digihelpers rekruteert, overloop dan met de kandi-
daat de belangrijkste verschillen, bijvoorbeeld waar de locaties gelegen zijn, wat de verschillende 
taken zijn en welke omkadering er is.

Tip: Het kan interessant zijn om de kandidaat een dag te laten meelopen met een meer  
        ervaren digihelper om te zien hoe het er aan toe gaat en om het zelf te proberen.
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Digitale, sociale en pedagogische vaardigheden

Onderstaande vragen kunnen helpen om een zicht te krijgen op de vaardigheden  
van de vrijwilliger:

   Heeft de vrijwilliger al ervaring met mensen die niet digitaal vaardig zijn? Heeft hij of zij 
zicht op de moeilijkheden die deze mensen ervaren? 

   Heeft de kandidaat zicht op de problematiek van digitale uitsluiting en wie erdoor 
getroffen wordt?

   Heeft de vrijwilliger al gewerkt met, of voeling met de doelgroep die in de dienst of 
organisatie komt? Begrijpt deze wat de aandachtspunten zijn bij specifieke groepen 
bvb. anderstaligen, mensen met een beperkt budget, ouderen, …

Specifiek voor werving van digihelpers die individuele ondersteuning geven:

   Werkt(e) de vrijwilliger met digitale tools op professioneel vlak of in de vrije tijd?

   Gebruikt de vrijwilliger zelf recente toepassingen zoals itsme, bankapps, cloudopslag? 

   Heeft de vrijwilliger ervaring met verschillende soorten digitale toestellen of 
besturingssystemen?

   Ziet de vrijwilliger zichzelf in staat om voor iemand een e-mailadres te maken en de 
persoon te leren mailen? Of om een nieuwe smartphone in te stellen?

   Als de vrijwilliger hulp moet bieden bij specifieke toepassingen (bijvoorbeeld een 
online dienstverlening gebruiken): kent de vrijwilliger de toepassing, of ziet die zich in 
staat om die in de vingers te krijgen?
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Specifiek voor werving van vrijwilligers voor ondersteuning in groep (lessen/workshops): 

   Welke thema’s beheerst de vrijwilliger voldoende tot goed, om er een les over te 
kunnen geven? Hierbij kan soms gebruik gemaakt worden van lesmateriaal dat elders 
reeds ontwikkeld werd.

   Heeft de vrijwilliger reeds pedagogische vaardigheden, bijvoorbeeld eerder al les 
gegeven?

   Is de vrijwilliger zich bewust van de uitdagingen die les geven over digitale thema’s 
met zich kan meebrengen? Bijvoorbeeld hoe omgaan met verschillen in voorkennis en 
leersnelheid.

Werven van vrijwilligers uit kansengroepen
Het is heel waardevol om vrijwilligers te zoeken die al een band hebben met de locatie waar 
ze hulp bieden: bijvoorbeeld een reguliere bezoeker van het lokaal dienstencentrum waar 
een digipunt start, een buurtbewoner die vroeger zelf digihulp kreeg en nu in het buurtwerk 
ondersteuning wil bieden, … Deze mensen geven een gevoel van vertrouwdheid en dat werkt 
drempelverlagend. Doordat ze tot dezelfde groep behoren als de hulpvragers (bv. ouderen), tonen 
ze aan dat het mogelijk is om digitale vaardigheden aan te leren.

Soms vind je “unexpected digital masters”: hoewel ze statistisch gezien grote kans hebben om uit 
de digitale boot te vallen (bv. een kortgeschoolde of oudere met een laag inkomen), zijn ze wél 
goed mee met het digitale. Deze vrijwilligers zijn goud waard door hun unieke voorbeeldfunctie!
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Mattia De Pauw, SAAMO

“We hebben verschillende vrijwilligers in 
kwetsbare positie die actief zijn in onze 
activiteiten rond digitale oefenkansen. Ik vind 
dat ze andere bezoekers op een heel warme 
manier ondersteunen. Ook zijn er een aantal 
anderstalige vrijwilligers die in verschillende 
talen bezoekers verder ondersteunen. Het is 
een verrijking voor onze activiteit. Voor deze 
vrijwilligers is het vaak ook een manier om 
ervaring op te doen, zo hebben verschillenden 
van hen ook na een tijd werk gevonden.”



Omkadering  
van vrijwillige 
digihelpers

Zorg voor een zo goed mogelijke omkadering 
van de vrijwillige digihelpers: bied hen een 
warm onthaal en ondersteuning aan om hun 
taak te kunnen uitvoeren, zorg voor de nodige 
vorming en intervisie en zorg voor waardering.
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Bied de vrijwilligers ondersteuning op maat

   Het is noodzakelijk om professionele ondersteuning te kunnen bieden aan de 
vrijwilligers. Zorg ervoor dat je deze ondersteuning kan bieden, zelf of in samenspraak 
met andere organisaties waar vrijwillige digihelpers aan het werk zijn. 

   Afhankelijk van hun profiel en het doel van hun vrijwilligerswerk, zul je meer of minder 
ondersteuning moeten bieden. Werk voor elke vrijwilliger een traject op maat uit, 
waarbij je de vrijwilliger zo veel mogelijk sterker maakt.

   Vrijwilligers moeten bij het uitvoeren van hun taken terecht kunnen bij een 
professionele medewerker met hun vragen, uitdagingen of problemen. Die is liefst 
fysiek aanwezig op de locatie, maar telefonische permanentie kan ook een oplossing 
zijn.

   Zorg dat er genoeg vrijwilligers zijn, zodat zij geen druk voelen om toch te komen als 
het niet past.

   Soms moet je een vrijwilliger ook een beetje beschermen tegen zichzelf. Sommige 
mensen willen zo graag anderen helpen, dat ze over hun eigen grenzen gaan. Zoals 
zaken willen regelen voor mensen met een multiproblematiek die veel verder gaan dan 
het digitale en hun opdracht als vrijwilliger. Deze mensen lopen het risico opgebrand 
te raken.

   Ondersteuning op maat houdt ook in dat je “nee” durft zeggen tegen een vrijwilliger. 
Als je merkt dat het niet goed loopt, dat de vrijwilliger niet voldoende discreet is of niet 
genoeg (eigen) grenzen kan stellen, niet op tijd hulp inroept bij te moeilijke vragen, …, 
Dan moet je de vrijwilliger durven weghalen uit de werking en eventueel een andere 
vrijwilligerstaak aanbieden.

Zorg ervoor dat de nodige administratie in orde is op het moment dat de vrijwilliger start, zodat de 
eerste dag vlot verloopt. Verderop lees je meer over regelgeving en administratie.
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Onthaal op de eerste dag
Zorg voor een warm onthaal en introductie van de vrijwilliger. Zorg ervoor dat de digihelper er niet 
vanaf de eerste keer alleen voor staat. Idealiter loopt de digihelper in het begin samen met een 
andere digihelper.

Geef zeker genoeg informatie over de werking van de organisatie en de praktische zaken op de 
locatie zelf. 

Zorg ook voor genoeg afspraken en informatie over grenzen stellen bij te complexe of persoon-
lijke vragen, doorverwijzen wanneer nodig, een aanspreekpunt of contactpersoon bij problemen 
of vragen.

Het is voor veel vrijwilligers een meerwaarde als ze samen met anderen op een locatie kunnen 
werken zodat ze elkaar kunnen helpen, van elkaar leren en elkaar aanvullen. Dit kan natuurlijk 
enkel als je een voldoende grote vrijwilligerspool hebt.

Vrijwilligers helpen om correct door te verwijzen
In situaties waar mensen eerder inhoudelijke hulp nodig hebben, moet de digihelper correct 
kunnen doorverwijzen. Het is immers niet de bedoeling dat een vrijwilliger inhoudelijke input 
geeft bij een belastingaangifte, schoolkeuze of de aanvraag van een uitkering. Zorg er dus voor dat 
er een overzicht beschikbaar is (online of offline) met adressen, contactpersonen en procedures 
(bijvoorbeeld om een afspraak te maken) van diensten waar vaak vragen over gesteld worden. 
Laat aan de diensten en organisaties die op dit overzicht staan ook weten waar de digihelpers wel 
of niet bij kunnen helpen, zodat zij geen klanten “van het kastje naar de muur” sturen.

Tip: organiseer onderlinge kennismaking tussen de vrijwilligers en de organisaties waar  
        ze naar doorverwijzen of die mensen naar het Digipunt toeleiden. Zo kennen ze  
        elkaar, wat zorgt voor een warmere doorverwijzing. Maak eventueel afspraken  
        wanneer en hoe er doorverwezen wordt, bijvoorbeeld even bellen om de nodige info  
        uit te wisselen zodat de persoon goed kan opgevangen worden. 
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Mattia De Pauw, SAAMO

“We zitten met elke nieuwe vrijwilliger samen, 
we geven informatie over de activiteit, over 
de bezoekers en welke vragen we wel en niet 
opnemen. We bespreken ook de wederzijdse 
verwachtingen. Waar we ook erg de nadruk 
op leggen is om iets niet uit handen te nemen, 
maar versterkend de bezoeker te ondersteunen. 
Nadien gaat de bezoeker samen met een 
ervaren vrijwilliger aan de slag. Als de vrijwilliger 
en wij het gevoel hebben dat ze alleen een 
bezoeker kunnen ondersteunen proberen we 
dit. We zijn steeds aanwezig om te coachen 
en geven ook een aanbod van vorming.”
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Vorming
Vaak is het een goed idee om digihelpers te ondersteunen met vorming. Naast vorming over tech-
nische of digitale kwesties, is er nood aan vorming over omgaan met kwetsbare doelgroepen en 
over de specifieke problematieken, oorzaken en soorten aanpak van digitale laaggeletterdheid. 

Voorzie budget om de vrijwilligers hierover vorming te laten volgen.

Je kan je vrijwilligers laten deelnemen aan bestaand aanbod, of als je veel vrijwilligers hebt, kan 
je ook vorming op maat organiseren.

We maken hieronder een onderscheid tussen pedagogische en/of sociale vaardigheden enerzijds 
en technische vaardigheden anderzijds. Digihelpers hebben beide nodig, maar de vormingsnoden 
zijn niet bij iedereen hetzelfde. Zeker de noden bij technische vaardigheden kunnen heel uiteen-
lopend zijn.
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Vorming rond pedagogische en sociale vaardigheden

In 2022-2023 ontwikkelen Mediawijs, VVSG en District09 samen met andere partners een 
vorming rond pedagogische en sociale vaardigheden. We raden aan om elke digihelper dit te 
laten volgen. 

Thema’s die aan bod komen zijn:

   Wat is de digitale uitsluiting en wie zijn de risicoprofielen?

   Drempels die mensen uit kwetsbare groepen ervaren, en hoe je hier rekening mee kan 
houden. 

   Hoe leren mensen? Wat werkt, wat niet? Hoe leg je iets uit? Hoe motiveer je iemand 
om bij te leren?

   Hulpmiddelen voor anderstaligen, voor mensen met beperking,  
senioren en dergelijke.

   Jouw rol als digihelper: wat mag je doen en wat niet? Wanneer kan of moet je 
doorverwijzen? Inschatten van je vaardigheden en beperkingen, omgaan met moeilijke 
situaties, eigen grenzen bewaken… 

De opleiding is modulair opgebouwd, en wordt in het (late) voorjaar van 2023 voor iedereen 
beschikbaar gesteld via www.digitaleinclusie.be. Gemeenten of organisaties kunnen dan zelf de 
opleiding geven of een opleidingsverstrekker inhuren om de vorming voor hun digihelpers te 
komen geven. Individuele digihelpers zullen kunnen inschrijven voor een open aanbod.



Inspiratiegids 31

Lies Jaeken,  
Avansa regio Antwerpen

“Met Avansa regio Antwerpen (project Digiburger) 
voorzien we een basisopleiding voor de nieuwe 
vrijwilligers. Ze worden twee dagen ondergedompeld 
in een bad met informatie over de organisatie, de 
werking, de doelgroep en ze oefenen hun sociale, 
pedagogische en digitale vaardigheden. 

Deze basisopleiding is niet verplicht, maar we 
merken dat de meeste vrijwilligers hier veel aan 
hebben en hierdoor met eenzelfde basis en meer 
zelfvertrouwen aan hun vrijwilligerswerk beginnen. 
In het kennismakingsgesprek geven we ook mee 
dat dit tot ons ondersteuningsaanbod behoort, 
samen met de intervisies. Nadien kunnen er 
ook nog extra vormingen georganiseerd worden 
afhankelijk van de noden die naar boven komen.”
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Vorming rond technische vaardigheden

Met technische vaardigheden bedoelen we: mee zijn met nieuwe evoluties waar de doorsnee 
mens vragen over kan hebben, bijvoorbeeld login-methodes zoals ‘itsme’, platformen als ‘Mijn 
Burgerprofiel’, een nieuw besturingssysteem…

Qua technische vaardigheden is er veel verschil tussen digihelpers: sommigen leren vlot en op 
eigen initiatief nieuwe technologieën gebruiken, anderen krijgen dit graag in een opleiding aange-
boden. 

Ook over de vorm en het tempo van vorming rond technische vaardigheden verschillen de voor-
keuren: de ene digihelper krijgt graag een snel overzicht en kan daarna zelf aan de slag, terwijl 
de andere graag in een klascontext leert en uitprobeert. Voor de ene is een online opleiding het 
meest geschikt, voor de andere live lessen. Veel hangt af van de thuis- en werkcontext van de 
digihelper: iemand die voltijds werkt of kleine kinderen heeft, zal misschien liever ‘s avonds online 
een sessie bekijken, terwijl een gepensioneerde misschien liever fysiek les volgt overdag.

Opleidingen bij Centra voor Volwassenenonderwijs

Veel CVO’s geven opleidingen in de categorie ‘Informatica’. De reeksen waar je individueel voor 
kan inschrijven zijn meestal jaaropleidingen. Afhankelijk van de leernoden of interesse van je digi-
helpers kan je het inschrijvingsgeld voor een cursus (deels) vergoeden.

Heb je minstens 12 digihelpers? Dan kan je met het CVO in je buurt een opleiding op maat 
bespreken. Er is dan meer flexibiliteit qua opleidingsduur en inhouden, en meer gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen. 
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Bart Beeckmans, District09

“District09 werkt in Gent al jaren samen 
met CVO Groeipunt om op maat lessen 
voor de Digipunt-begeleiders te voorzien en 
experimenteerde al met verschillende formats. 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er elk semester 
2 opleidingen: de ene volledig online in drie 
sessies (10 lesuren), de andere in dagonderwijs 
in vijf sessies (20 uren). Over het jaar heen 
volgen de digihelpers dus 20 of 40 lesuren in 
6 of 10 sessies. Er wordt per semester gewerkt, 
zodat mensen die halverwege het schooljaar 
digihelper worden vrij snel kunnen instappen. 

De lesinhouden worden deels vooraf vastgelegd en 
deels kort voor de les ingevuld. Zo kan de lesgever 
vlot inspelen op recente evoluties, bv. een nieuwe 
tool op de stadswebsite, of een nieuwe werkwijze 
om een sociaal internetabonnement aan te vragen.”



Een werking 
van vrijwillige 
digihelpers 
coördineren

Vrijwillige digihelpers voeren heel specifieke taken 
uit die in elke dienst of organisatie waar ze werken 
gelijkaardig zijn. Waar andere vrijwilligers vooral 
aan de dienst of organisatie gebonden zijn, zijn 
digihelpers soms meer aan het thema gebonden 
dan aan een specifieke locatie. Daarom is het goed 
om deze werking gecoördineerd aan te pakken. 

Als coördinator kan je hier twee verschillende rollen 
opnemen: je kan zelf de organisator zijn van het 
vrijwilligerswerk, of je kan als regisseur optreden 
die de vrijwilligerswerkingen van verschillende 
organisaties en diensten op het grondgebied verbindt.
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Een overzicht maken
Waarschijnlijk zijn er al organisaties of diensten die werken met vrijwillige digihelpers in je 
gemeente of regio of die zo’n werking willen opstarten:

   Maak eerst een overzicht van de organisaties die al met vrijwillige digihelpers werken. 
Denk daarbij aan het lokale dienstencentrum, de bibliotheek, een ontmoetingsruimte, 
buurtwerking, mutualiteit, … 

   Maak dan een overzicht van organisaties of diensten waar er nog geen digihelpers zijn, 
maar die misschien met digihelpers willen starten.

   Breng deze partners samen en maak afspraken om samen te werken rond werving, 
omkadering, vorming, waardering en eventueel onderling inzetten van de vrijwillige 
digihelpers op basis van hun beschikbaarheid, vaardigheden en interesse.

Aansluiten bij het bestaande vrijwilligersbeleid
Vrijwillige digihelpers zijn in de eerste plaats vrijwilligers, dus alles wat een gewone  
vrijwilligerswerking inhoudt is van toepassing. Veel gemeenten en organisaties zetten al  
vrijwilligers in voor andere zaken, zoals voorlezers in de bibliotheek, hulp bij evenementen, open-
houden van een buurthuis, … 

Check intern hoe jouw gemeente of organisatie omgaat met vrijwilligers. Wie zorgt voor een vrij-
willigerscontract? Wordt er een kostenvergoeding voorzien? Zijn er  
bedankingsmomenten of bijeenkomsten?

Als je een vrijwilligerswerking wil opstarten, dan vind je veel nuttige informatie op  
www.vlaanderenvrijwilligt.be, waaronder een toolbox voor lokale besturen met tips  
voor vrijwilligersbeleid. 
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Regelgeving

Vrijwilligen mag alleen in organisaties zonder winstoogmerk. De vrijwilliger doet het vrijwilligers-
werk uit eigen beweging, dus zonder dwang, en wordt daarvoor niet betaald. Er kan wel een 
kostenvergoeding gegeven worden.

Niet iedereen mag zomaar vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligen is toegelaten vanaf 16 jaar, of 15 jaar 
als de vrijwilliger de eerste twee jaren van het middelbaar heeft voltooid. De Belgische nationaliteit 
hebben is geen vereiste om te mogen vrijwilligen. Sommige mensen hebben wel een toelatings- of 
meldingsplicht. Het gaat dan over mensen die een uitkering ontvangen van de RVA, een leefloon 
ontvangen van het OCMW, of een ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangen van het zieken-
fonds. Ook ambtenaren en asielzoekers in de collectieve opvang moeten goedkeuring vragen aan 
respectievelijk hun overste en de verantwoordelijke van het opvangcentrum.

Meer informatie over wie mag vrijwilligen en waar men mag vrijwilligen:  
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/de-vrijwilligerswet/ 

Verzekering en aansprakelijkheid

De Vrijwilligerswet bepaalt dat er een verzekeringsplicht is voor organisaties, voor ten minste de 
burgerlijke aansprakelijkheid voor de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk. De burger-
lijke aansprakelijkheid speelt in het geval wanneer iemand een fout maakt die schade bij een 
ander tot gevolg heeft.

De Vrijwilligerswet voorziet immuniteit voor de vrijwilliger. Dat wil zeggen dat de vrijwilliger niet 
aansprakelijk kan worden gesteld bij een fout die gemaakt wordt tijdens het vrijwilligerswerk. De 
vermeende schadelijder moet zich dan richten tot de organisatie.

Het kan interessant zijn om je vrijwilligers beter te beschermen dan alleen met een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid. Voor een goede inschatting maak je best een overzicht van de risi-
co’s die je organisatie en je vrijwilligers kunnen lopen.

Voor meer informatie over de verzekeringsplicht en aansprakelijkheid kan je terecht op volgende 
webpagina: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/rechten-plichten/ 
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Uittreksel uit het strafregister

Bieden de vrijwilligers digitale ondersteuning aan minderjarigen? Dan is het verplicht om bij nieuwe 
vrijwilligers een uittreksel uit het strafregister (model 2) op te vragen. Meer info vind je via deze link:  
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/decreet-grensoverschrijdend-gedrag/

Informatieplicht

De organisatie moet bepaalde dingen meedelen aan vrijwilligers aan de start van hun engagement:

   Het doel van de organisatie

   De structuur van de organisatie

   Of er een kostenvergoeding wordt gegeven, en zo ja, volgens welk systeem

   De discretieplicht van de vrijwilliger

   Welke verzekeringen er worden afgesloten

De manier waarop aan de informatieplicht wordt voldaan is vrij, maar de bewijslast ligt wel bij de 
organisatie. Je kan dit dus schriftelijk meedelen in een contract, maar je kan deze informatie ook 
weergeven op je website of mondeling meedelen op een infoavond.

Voor meer informatie over de informatieplicht kijk je best hier:  
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/rechten-plichten/ 
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Kostenvergoeding voorzien of niet?

Een kostenvergoeding is, zoals het woord zelf aangeeft, een vergoeding voor de kosten die een 
vrijwilliger maakt bij het vrijwilligerswerk. In geen geval mag een kostenvergoeding gezien worden 
als een beloning of prestatievergoeding. 

Je hoeft als organisatie geen kostenvergoeding te geven aan de vrijwilligers. Vrijwilligers hebben 
er geen recht op, dus je kiest als organisatie of je gemaakte kosten terugbetaalt of niet. Het is 
mogelijk dat er in jouw gemeente of regio verschil is tussen of en hoe verschillende organisaties 
de kosten van hun digihelpers vergoeden. Als een digihelper in verschillende organisaties werkt, 
moet hier duidelijkheid over bestaan. 

Kijk voor meer informatie over de kostenvergoedingssystemen en voor de meest recente 
bedragen op deze webpagina:  
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kostenvergoedingen/ 
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Opvolging van de vrijwilligers
Je mag wel wat van je vrijwilligers verwachten, want je schakelt hen in om op een positieve 
manier bij te dragen aan de doelstellingen van je organisatie. Dan kan het natuurlijk zijn dat je hen 
af en toe wat moet bijsturen. Door regelmatig gesprekken aan te gaan met je vrijwilligers en hen 
op een goede manier feedback te geven, kom je al heel ver. 

Blijft de kwaliteit van wat de vrijwilliger doet toch uit, ook al heb je al regelmatig (feedback)
gesprekken gehad? Dan is de vrijwilliger misschien geen goede match met jouw organisatie. Of 
misschien vind je wel een andere taak die beter bij de vrijwilliger zou passen. 

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Laat vrijwilligers dat weten, en zeg hen dat je op 
hen rekent als er afspraken gemaakt worden. Vraag hen of ze dat begrijpen en of zij dat ook zo zien. 
Zo niet, dan ga je best al op zoek naar een vrijwilliger die zich wel in die afspraken kan vinden.

In sommige gevallen is het misschien beter om de vrijwilliger niet meer als digihelper in te zetten:

   De digihelper leeft de afspraken niet na, komt bijvoorbeeld regelmatig zonder te 
verwittigen niet opdagen.

   De digihelper laat persoonlijke voorkeuren of meningen ongepast meespelen bij het 
bieden van ondersteuning, weigert bijvoorbeeld  om Itsme te installeren vanuit een 
anti-overheids sentiment.

   De digihelper maakt flagrante fouten waarvan de bezoeker nadeel ondervindt en 
accepteert hierover geen feedback.

   De digihelper verwijst niet door voor inhoudelijke hulp en doet acties waar hij of zij 
geen mandaat voor heeft.

   De digihelper probeert halsstarrig moeilijke technische problemen op te lossen 
waarvoor deze onvoldoende bekwaam is.

Spreek de vrijwilliger over deze zaken aan. Je kan dan terugverwijzen naar het gesprek dat je 
had over de afspraken. Maak duidelijke afspraken over wat er moet veranderen, bied eventueel 
ondersteuning en vorming aan, en volg dit van nabij op. Geef eventueel een derde kans, maar als 
er daarna geen verbetering is, dan is de vrijwilliger wellicht niet geschikt als digihelper.
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Waardering

Er zijn verschillende manieren om vrijwilligers 
waardering te tonen voor hun inzet. Deze waardering 
moet zeker niet altijd financieel zijn. Denk aan een 
kleine attentie af en toe, een bedankingsmoment, 
intervisie, … Wat iemand aanvoelt als “waardering”, 
kan ook verschillen van persoon tot persoon.

Ook tonen wat de impact is van wat ze doen, is een 
vorm van waardering. Toon bijvoorbeeld regelmatig 
hoeveel digitale vragen er beantwoord zijn door 
de vrijwilligers, of hoeveel mensen les hebben 
gevolgd. Zo zien ze het resultaat van hun werk.
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Dagelijkse waardering
Toon betrokkenheid door bijvoorbeeld op regelmatige basis eens een berichtje te sturen of te 
bellen om te vragen hoe de werking is geweest of om te horen hoe het gaat met die persoon. Zeg 
genoeg 'Dankjewel',  luister naar feedback en verbetersuggesties van je vrijwilligers en doe hier 
ook iets mee (koppel hierover terug). Laat hen de werking mee vormgeven en geef hen mee eige-
naarschap.

Zorg voor goede werkomstandigheden, bijvoorbeeld goed werkend materiaal, drankjes en even-
tueel iets kleins om te eten op de vrijwilligerslocaties.

Kleine attenties
Je kan extra aan de vrijwilligers denken op scharniermomenten in het jaar (nieuwjaar, start zomer-
vakantie, de week van de vrijwilliger, …). Een kaartje, snoepje, bloemetje of een bedanking van de 
vrijwilligers op sociale media zijn allemaal zaken die de vrijwilligers tonen dat je hun inzet waar-
deert. Ook een verjaardagskaartje zal zeker geapprecieerd worden.  

Bedankingsmomenten
Veel organisaties en lokale besturen organiseren kleine of grote bedankingsmomenten of -feesten 
voor hun vrijwilligers. Bekijk zelf of je de vrijwilligers thematisch samen brengt (bijvoorbeeld “alle 
digihelpers”) of per organisatie of dienst (bijvoorbeeld “alle vrijwilligers van de bibliotheek”) of juist 
alle vrijwilligers van de hele organisatie of gemeente samen. En waarom niet een combinatie van 
verschillende vormen? 

Deze momenten creëren verbondenheid en zo houd je de vrijwilligers langer aan boord.
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Ilse Maesschalck,  
bibliotheek 
Denderleeuw

“Als lokaal bestuur organiseren we elk jaar een 
receptie voor alle actieve vrijwilligers om hen 
te bedanken voor hun werk. Ook doorheen het 
jaar tonen we regelmatig onze waardering. De 
digihelpers van de Buurtcomputer zetten we 
regelmatig in de kijker met een foto en interview 
in het infoblad van de gemeente. Sinds kort 
hebben zij ook een ‘peter’, Steven Van Gucht. Hij 
vindt de activiteiten en de doelstellingen van de 
Buurtcomputer heel waardevol en is er steeds 
bij op belangrijke momenten. Dit betekent 
heel veel voor hen en geeft hen een boost 
om steeds het beste van zichzelf te geven.”
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Intervisie
Het kan erg waardevol zijn om je vrijwilligers op geregelde basis samen te brengen en hen te laten 
uitwisselen over hun ervaringen. Ze kunnen dan de aanpak van veel voorkomende, of juist heel 
specifieke, vragen bespreken en elkaar versterken. 

Intervisie kan ook helpen om het hart te luchten over problemen die niet opgelost raakten of over 
moeilijke klanten of situaties.

Aan intervisie-momenten kan je een inhoudelijke component koppelen. Dat kan gaan van het 
delen van interessante websites, tot een uitgebreid vormingsmoment.
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Annelien Haeghebaert,  
bibliotheek Brugge

Wij organiseren halfjaarlijks een intervisiemoment 
voor de vrijwilligers die in onze bibliotheek digihulp 
geven, onze ‘digidokters’. Hierop komen zowel 
zaken aan bod die wij met hen willen afchecken 
als zaken die zij zelf aanbrengen. Wat altijd 
op de agenda staat is overlopen welke vragen 
regelmatig terugkomen, en bespreken of we daar 
nog extra acties rond moeten ondernemen.

We brengen hen op de hoogte van interessante 
webinars, opleidingen of inspiratiedagen. Daarnaast 
checken we ook dingen af bij onze vrijwilligers, 
bijvoorbeeld het idee om niet enkel meer met ‘vrije 
inloop’ maar ook op afspraak te werken. Of een 
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item als de gdpr: als de vrijwilligers vragen krijgen 
waar persoonsgegevens mee gemoeid zijn, dan 
moeten zij weten wat ze mogen doen en wat niet. 

Vrijwilligers hebben elk hun rol in onze werking, 
en tijdens een intervisiemoment is er ruimte 
om hun aandeel voor te stellen. Zo beheert 
één van de vrijwilligers de agenda waarin de 
shifts verdeeld worden, en overloopt dit met de 
anderen. Een andere vrijwilliger heeft draaitabellen 
gemaakt om de hulpvragen te visualiseren en 
toont dan de resultaten aan de anderen.

Een gouden tip? Voorzie altijd koffie en taartjes!
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