Vrijwilligerswerk
bij Dierenartsen Zonder Grenzen

Avenue Paul Deschanellaan 36-38 ● Bruxelles 1030 Brussel ● T +32(0)2 539 09 89 ● F +32(0)2 539 34 90
info@vsf-belgium.org ● www.veterinairessansfrontieres.be ● www.dierenartsenzondergrenzen.be
Banque BE73 7326 1900 6460 (BIC: CREGBEBB) Bank
Numéro d’entreprise 0442.168.263 Ondernemingsnummer

Inhoud
1.

Wie zijn we en wat doen we?

2

2.

Vrijwilligerswerk… een bewuste keuze!

4

3.

Wat kan jij als vrijwilliger voor ons betekenen?

5

4.

5.

3.1.

Public relations & bewustmaking

5

3.2.

Administratie

6

3.3.

Communicatie & redactie

7

3.4.

Vrijwilligerscoördinator

7

3.5.

Technisch advies/expertise

8

3.6.

Losse taken

8

3.7.

Fondsenwerving

9

3.8.

IT

9

3.9.

Boekhouding

Formaliteiten, regelgeving en omkadering

10
11

4.1.

Verzekeringen

11

4.2.

Vergoeding

11

4.3.

Voorwaarden

11

4.4.

Omkadering

12

Hoe stel je je kandidaat?

14

1

1. Wie zijn we en wat doen we?
“Gezonde dieren, gezonde mensen” is de slogan en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen.
De Belgische ngo wil de bevolking in ontwikkelingslanden een kans op een waardig leven geven,
zonder honger en armoede, door een gezonde en productieve veeteelt.
Om dit te realiseren zijn de kracht en initiatieven van mensen uit het Zuiden essentieel.
Dierenartsen Zonder Grenzen werkt samen met lokale organisaties en overheden, lokale
dierenartsen en lokale veehouders. We sluiten duurzame partnerschappen af, waarbij we belang
hechten aan wederzijds vertrouwen, respect, verantwoordelijkheidszin, overleg en uitwisseling van
ervaringen en kennis.

De activiteiten van Dierenartsen Zonder Grenzen zijn heel divers en staan alle in relatie tot de
veeteelt:
Een belangrijke activiteit van de organisatie is het uitbouwen van een diergeneeskundig
netwerk. Dierengezondheidszorg in uitgestrekte landelijke gebieden in het Zuiden is vaak
ontoereikend voor een optimale gezondheid van de kuddes. Dierenartsen Zonder Grenzen
moedigt daarom privédierenartsen aan om hun diensten aan te bieden in afgelegen streken,
en de ngo leidt veehouders op tot dierenverzorgers.
Dierenartsen Zonder Grenzen werkt daarnaast rond verbetering van de
veeteeltproductie, door middel van o.a. kwaliteitsvoer, betere rassen en hygiëne.
Veehouders krijgen opleidingen over voer en voedingssupplementen, en Dierenartsen
Zonder Grenzen leidt lokale comités op voor het beheer van de voorraden voeder, die vaak
ook granen voor eigen consumptie en voor landbouwactiviteiten bevatten.
Dierenartsen Zonder Grenzen werkt ook aan de toegang tot afzetmarkten en verzekert
zo een beter inkomen voor de veehouders die hun vee of dierlijke producten willen
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verkopen. Door ‘minimelkerijen’ te ondersteunen kunnen veeboeren hun melk op een
hygiënische manier en aan een betere prijs verkopen en verwerken.
De organisatie stimuleert bovendien het opstarten van handeltjes en het diversifiëren van
de gezinsinkomsten door microkredieten te verstrekken aan vrouwengroeperingen en
veehouders.
Aan de meest kwetsbare gezinnen in fragiele situaties deelt Dierenartsen Zonder Grenzen
kleinvee uit (geiten, schapen, varkens, konijnen, cavia’s of kippen) zodat zij een kudde
kunnen opbouwen en zich uit de diepe armoede kunnen werken. Dankzij deze kleinveeteelt
kunnen gezinnen zichzelf voeden, medische kosten betalen en hun kinderen naar school
sturen. De mest van de dieren is essentieel voor een goede oogst op de akkers. Wanneer
de dieren zich hebben voortgeplant, schenken de eigenaars enkele dieren aan een ander
gezin. Zo ontstaat er een keten van solidariteit.
Omdat een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen essentieel is, ondersteunt
Dierenartsen Zonder Grenzen lokale water- en graascomités die de toegang tot water en
grasland reguleren. Op die manier voorkomt de ngo overbegrazing en conflicten.
Dierenartsen Zonder Grenzen is actief in acht Afrikaanse landen:

Niger
Mali
Burkina
Faso

Oeganda
Rwanda
DR Congo

Burundi
Tanzania
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2. Vrijwilligerswerk… een bewuste
keuze!
Om al onze activiteiten te kunnen verwezenlijken rekenen wij op financiële steun van schenkers en
tijd en expertise van vrijwilligers. We hebben ook enkele ambassadeurs die de organisatie
vertegenwoordigen en promoten binnen hun netwerk, op vrijwillige basis.
Vrijwilligers zijn onmisbaar! Dankzij hun inzet kan Dierenartsen Zonder Grenzen zijn aanbod
versterken en verruimen. Daarnaast verrijken vrijwilligers onze organisatie door hun kritische blik
en de bijzondere kwaliteiten en competenties die zij binnenbrengen. Om die redenen kiezen wij er
ook voor om in onze vrijwilligers te investeren door middel van een goede begeleiding en
vormingsmomenten.
Maar ook voor vrijwilligers zelf biedt vrijwilligerswerk tal van voordelen. Het geeft de kans om
werkervaring op te doen, zowel zelfstandig als in teamverband. Als vrijwilliger kom je in contact
met mensen met dezelfde interesses en krijg je op een flexibele manier de kans om jezelf te
ontplooien.
Vrijwilligerswerk bij Dierenartsen Zonder Grenzen is de ideale manier om de werking van een ngo
van binnenuit te leren kennen en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingsprogramma’s die de
gezondheid van dieren en mensen in het Zuiden ten goede komen.
Naargelang je eigen interesses:
krijg je de verantwoordelijkheid over bepaalde taken
krijg je de kans om inhoudelijk bij te leren over de activiteiten van Dierenartsen Zonder
Grenzen
kan je een creatieve bijdrage leveren in het uitwerken van educatief materiaal
kan je organisatorische vaardigheden verder ontwikkelen door het op poten zetten van
een publieksevenement of een infostand
…
Ook het netwerken binnen de sector en het oefenen van talen zijn belangrijke elementen waarom
Dierenartsen Zonder Grenzen groeikansen bieden aan vrijwilligers.
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wat jou het beste ligt zodat het zeker een
boeiende ervaring wordt!
In deze brochure maak je kennis met de ruime waaier aan activiteiten die Dierenartsen Zonder
Grenzen je als vrijwilliger aanbiedt.
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3. Wat kan jij als vrijwilliger voor ons
betekenen?
3.1. Public relations & bewustmaking
Vaste of tijdelijke vrijwilliger, een periode van enkele dagen, weken of maanden, naargelang
de opdracht

Promostand
Om het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen te promoten staan wij met infostands op
verschillende beurzen en evenementen. Om deze stands te bemannen en actief het publiek aan te
spreken, of om de volledige organisatie van zo’n stand op te nemen, zijn wij steeds op zoek naar
vrijwilligers.
Wie?
Je bent een organisatietalent en communicatief
sterk
Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk over
een eigen project
Wat?
De stand voorbereiden en materiaal voorzien
Het opbouwen en afbreken van de stand
De stand bemannen en informatie geven over
Dierenartsen Zonder Grenzen

Andere acties
Ook voor andere publieks- en bewustmakingsacties kunnen wij hulp gebruiken. Hier enkele
voorbeelden:
Op zoek gaan naar plaatsen waar vrijwilligers,
ambassadeurs, dierenartsen of medewerkers
lezingen kunnen geven
Opbouwen van de fototentoonstelling
Het uitwerken van een sensibiliseringsactie, vb. op
Wereldmelkdag of Werelddierendag
Meewerken aan het organiseren van wedstrijden,
o.a. voor studenten dierengeneeskunde en
dierenartsen
Het ontwikkelen van educatief materiaal zoals
rollenspelen
Grafisch ontwerp van affiches, flyers… voor acties
Montage van videobeelden & maken van filmpjes
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“Aan de stand van Dierenartsen Zonder Grenzen staan op de kerstmarkt in
Antwerpen was een leuke manier om de organisatie te leren kennen.” (Eline)

Lokale vertegenwoordiger
Vaste vrijwilliger, enkele keren per jaar voor een paar dagen of weken
Wie?
Je bent sterk in organiseren en je bent
communicatief
Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk
over een eigen project
Wat?
Je voert promo voor Dierenartsen Zonder Grenzen
in jouw gemeente of provincie, misschien zelfs wel
samen met één of meerdere andere vrijwilligers. Je
vertegenwoordigt de organisatie op lokaal niveau en
bent een belangrijk aanspreekpunt. Dit doe je door
op bepaalde evenementen te staan met een promostand, lezingen te geven over de
organisatie, een lokale subsidieaanvraag in te dienen of te ondersteunen, en de ngo te
vertegenwoordigen op de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.

3.2. Administratie
Vaste vrijwilliger, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
Wie?
Je bent handig met computers
Je werkt gestructureerd en ordelijk
Je verstaat Nederlands en Frans
Je bent klantgericht
Wat?
Databases up to date houden en ordenen:
correspondentie (brieven en e-mails) invoeren,
archief bijhouden
Ondersteuning bij de postverwerking,
postretours in de database invoeren
Meehelpen aan briefschrijfacties
Klasseren en archiveren van financiële gegevens
Telefoon en onthaal
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Ik werk twee dagen per week op de hoofdzetel van Dierenartsen Zonder Grenzen in
Brussel en doe vooral administratieve taken. Vanaf de eerste dag voelde ik me hier
thuis” (Annick)

3.3. Communicatie & redactie
Vaste of tijdelijke vrijwilliger, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
Wie?
Je bent handig met de computer, internet en met sociale media
Je hebt een vlotte pen en oog voor detail
Je bent zelfstandig en communicatief
Je kan eventueel vertalen van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd
Wat?
De website up to date houden via een gebruiksvriendelijk CMS-systeem
Aan de hand van de website een e-nieuwsbrief opstellen (driemaandelijks) via onze
webapplicatie EMM
Ruwe teksten herschrijven tot een begrijpbaar en beknopt artikel
Onze Facebookpagina’s en/of Twitter up to date houden
Templates van onze huisstijl vernieuwen en ervoor zorgen dat alle medewerkers hiermee
vlot overweg kunnen
Teksten vertalen tussen Engels, Frans en Nederlands
Of vind je je terug in onderstaande expertises?
 Trek je graag en goed foto’s? Dan kan je foto’s nemen op onze evenementen in België
en/of onze fotodatabase up to date houden en structureren. Of wie weet wil je onze
beste foto’s (raw-bestanden) wel bewerken?
 Ben je dierenarts of verzot op wat ze als job doen? Dan kan je onze werkgroep van
dierenartsen coördineren en begeleiden.
 Houd je van film en beeld? Dan kan je filmpjes monteren met bestaand filmmateriaal en
tijdens onze evenementen filmen.
 Kan je goed overweg met grafische programma’s? Dan kan je onze publicaties
vormgeven met jouw kunsten en misschien wel de jaarlijkse advertentie voor De
Standaard Solidariteitsprijs uitwerken!

3.4. Vrijwilligerscoördinator
Vaste vrijwilliger, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
Wie?
Je bent zelfstandig en zeer communicatief
Je houdt van contact met mensen en hebt een luisterend oor
Je neemt initiatief
Je bent organisatorisch sterk
Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands en Frans
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Wat?
Het dagdagelijks opvolgen van alle vrijwilligers
Administratieve ondersteuning
Trefmomenten en vormingen uitwerken voor de vrijwilligers
Strategie verder uitwerken
Proactief op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers en profielen
Vrijwilligersvacatures aanmaken en verspreiden
Vrijwilligers recruteren

3.5. Technisch advies/expertise
Tijdelijke vrijwilligers, enkele weken of maanden
Wie?
Je hebt een grote interesse in het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen en in
ontwikkelingssamenwerking
Je bent student of expert in ontwikkelingssamenwerking, internationale politiek,
communicatie, landbouw, diergeneeskunde, biowetenschappen, boekhouding…
Je wilt inhoudelijk bijdragen aan analyses, dossiers, procedures en de strategie van
Dierenartsen Zonder Grenzen
Wat?
Je biedt ondersteuning op jouw vakdomein
Je draagt bij aan technische documenten, plannen en procedures, o.a. op het vlak van
beleidsbeïnvloeding, communicatie, boekhouding, fondsenwerving, statistiek
(cijferanalyses), evaluatie van ontwikkelingsprogramma’s, samenvattingen van
technische documenten…
Je maakt deel uit van onze leesgroep, die documenten naleest op schrijffouten en
inhoud.
Als dierenarts geef je vormingen of workshops aan dierenartsen in het Zuiden
Je geeft lezingen over Dierenartsen Zonder Grenzen voor beroepsverenigingen of
andere verenigingen of clubs
Je vertegenwoordigt onze organisatie op internationale conferenties rond specifieke
thema’s
Heb je een andere expertise die je met ons wilt delen? Neem gerust contact met ons op (hieronder) en dan bekijken
wij of je iets voor ons kan betekenen!

3.6. Losse taken
Tijdelijke vrijwilligers voor korte opdrachten
Je wilt graag helpen maar je kan je niet op een vast moment vrijmaken?
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Wij zoeken af en toe helpende handen en zouden
hiervoor een beroep willen doen op een pool van
vrijwilligers, zoals:
Vertalers van het Frans naar het Nederlands en
omgekeerd
Vertalers van Engels naar Frans/Nederlands en
omgekeerd
Vrijwilligers die ons helpen om jaarlijks
kerstkaarten te versturen naar onze
sympathisanten (adressen schrijven, in
enveloppe steken)
Fotografen en ander creatief talent om bij te
dragen aan onze externe communicatie
Wil je ons met iets anders helpen? Neem gerust contact met ons op (hieronder) en dan bekijken wij of je iets voor
ons kan betekenen!

3.7. Fondsenwerving
Vaste of tijdelijke vrijwilliger, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
Wie?
Je bent klantgericht
Je bent geordend en hebt oog voor detail
Je neemt initiatief
Je kan goed overweg met cijfers, de computer en databases
Je hebt evt. juridische kennis (legaten)
Je hebt voeling met de doelgroep van (potentiële) schenkers, bedrijven en/of notarissen
Wat?
Contact met schenkers onderhouden per e-mail, telefoon en brief en hun
vragen/opmerkingen behandelen
Schenkers bedanken per telefoon en brief na een gift
Alle correspondentie registreren in de schenkersdatabase
Online giften en giftplatform opvolgen en verbeteren
Spaarpotactie bij dierenartsen opvolgen en uitbreiden (registratie in database,
bedankingen per brief, telefoon en e-mail, herinneringen versturen)
Jaarlijkse kerstkaartenactie ondersteunen en coördineren
Fondsenwerving analyseren
Potentiële erflaters contacteren, een vertrouwensband opbouwen en hen informeren over
de mogelijkheid om Dierenartsen Zonder Grenzen in hun testament op te nemen
Informatie verschaffen aan notarissen en banken in functie van potentiële erflaters
Bedrijven benaderen voor sponsoring en bestaande partnerschappen opvolgen

3.8. IT
Vaste en tijdelijke vrijwilligers, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
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Wie?
Je bent een expert in informatica en IT
Je kan technische zaken eenvoudig uitleggen
Wat?
Configuratie en onderhoud van computers
Routinecontroles
Optimaliseren bekabeling
Oplossen van dagelijkse IT-problemen
Personeelsleden meer IT-kennis bijbrengen
Intranet verbeteren
Migratie naar een server in de Cloud (vb. Sharepoint)

3.9. Boekhouding
Vaste en tijdelijke vrijwilligers, één keer per week of meer, enkele uren of een hele dag
Wie?
Goed kunnen werken met computers en Excel
Geordend, met precisie en snel werken
Ervaring met boekhouding
Wat?
Boekhouding up to date houden
Helpen bij audits (o.a. boekhoudkundige stukken scannen en situaties opstellen)
Boekhoudkundige verrichtingen registreren in de database (hoofdzetel en terrein)
Helpen bij de analyse en controle van het afsluiten van de rekeningen
Facturen scannen en opsturen naar de terreinboekhouders
Ondersteuning bij klassering en archivering
Bijdragen aan het voorbereiden en versturen van financiële verslagen aan
fondsenverstrekkers
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4. Formaliteiten, regelgeving en
omkadering
De vrijwilligerswerking bij Dierenartsen Zonder Grenzen beantwoordt aan de vereisten van de
wet van 3 juli 2005 over de rechten van de vrijwilliger. Als vrijwilliger onderteken je op je eerste
werkdag een vrijwilligersovereenkomst met Dierenartsen Zonder Grenzen waarin de rechten en
plichten van beide partijen vermeld worden.
Je vindt alle informatie op www.vrijwilligerswetgeving.be.

4.1. Verzekeringen
Als vrijwilliger bij Dierenartsen Zonder Grenzen geniet je van een verzekering die de burgerlijke
aansprakelijkheid dekt. Wanneer je als vrijwilliger door jouw fout schade veroorzaakt aan een
derde, moet de organisatie deze schade vergoeden, behalve als het gaat om een grove fout,
bedrog of een herhaaldelijke lichte fout.
Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet voor de contractuele aansprakelijkheid van de
organisatie, noch van de vrijwilligers. De contractuele aansprakelijkheid is van toepassing als een
persoon, verbonden door een overeenkomst, een verplichting die gelinkt is aan deze
overeenkomst niet nakomt.
Dierenartsen Zonder Grenzen dekt eveneens de lichamelijke schade van vrijwilligers die het
slachtoffer worden van een ongeluk tijdens het vrijwilligerswerk zelf of tijdens het woonwerkverkeer.

4.2. Vergoeding
Vrijwilligerswerk is niet bezoldigd, maar Dierenartsen Zonder Grenzen kent een vergoeding toe
voor het woon-werkverkeer: vrijwilligers kunnen mits een expliciete aanvraag en mits het
indienen van de originele stukken, een tussenkomst krijgen voor de kosten van het woonwerkverkeer. Dierenartsen Zonder Grenzen verkiest dat vrijwilligers zich in de mate van het
mogelijke verplaatsen met het openbaar vervoer, de fiets en/of te voet.
Volgens de wet met betrekking tot de rechten van de vrijwilligers, kan het bedrag met betrekking
tot het terugbetalen van de onkosten niet hoger zijn dan 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per
jaar per vrijwilliger, (index dd 01/01/13). Is dit toch het geval, dan wordt de totale som die
toegekend wordt aan de vrijwilliger, vanuit fiscaal oogpunt, beschouwd als een belastbaar
inkomen, zowel voor het berekenen van de personenbelasting, als wat de
RSZ-bijdrage van de sociale zekerheid betreft.

4.3. Voorwaarden
Naargelang je leeftijd en persoonlijke situatie gelden er andere voorwaarden om vrijwilligerswerk
te doen.
Werknemers, onderwijspersoneel, zelfstandigen, gepensioneerden, personen met een
handicap en personen die arbeidsongeschikt verklaard zijn: geen formaliteiten
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Ambtenaren: met toestemming
Personen met een RVA-uitkering (vb. werklozen en bruggepensioneerden): toelating
aanvragen bij de RVA via een specifiek formulier
Iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (zelfs als bijpassing of aanvulling) moet
zijn/haar vrijwilligerswerk melden aan de RVA, via zijn/haar uitbetalingsinstelling
(vakbond of openbare hulpkas). Deze procedure geldt voor werklozen,
bruggepensioneerden, personen in loopbaanonderbreking... Het formulier C45B dat je
hiervoor moet invullen vind je op www.rva.be/nl/formulieren/c45b
1) Je vult de rubriek bestemd voor de vrijwilliger in, ondertekent deze rubriek en bezorgt
het originele exemplaar aan Dierenartsen Zonder Grenzen.
2) Wij vullen de rubriek bestemd voor Dierenartsen Zonder Grenzen in en sturen je het
originele formulier terug.
3) Binnen de 12 dagen na ontvangst van een volledige aangifte, verneem je of de RVA
toestemming geeft om het vrijwilligerswerk te verrichten.
4) Bij afwezigheid van een beslissing binnen de 12 dagen wordt de uitoefening van het
vrijwilligerswerk met behoud van uitkeringen als toegelaten beschouwd.
5) Bij weigering door de RVA moet de vrijwilliger de activiteiten staken. De RVA kan
ook vragen de activiteiten in te perken of aan te passen.
Personen met een uitkering van het ziekenfonds of arbeidsongeschikt: schriftelijke
aanvraag bij adviserend geneesheer van zijn/haar ziekenfonds (mutualiteit) - via
formulieren verkregen bij de mutualiteit.
De geneesheer beoordeelt of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene
gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger. Oordeelt hij dat het verenigbaar is, dan
mag de persoon vrijwilligerswerk verrichten. Is dat niet het geval, dan mag men geen
vrijwilligerswerk doen.
Personen die een leefloon ontvangen: melden aan zijn/haar dossierbeheerder van het
OCMW dat hij/zij vrijwilligerswerk wil gaan doen. De dossierbeheerder moet akkoord
zijn.

4.4. Omkadering
Op de eerste werkdag onderteken je een vrijwilligersovereenkomst met Dierenartsen Zonder
Grenzen. Deze overeenkomst bevat informatie over de rechten en plichten van beide partijen,
wie de verantwoordelijke is van de vrijwilliger, het takenpakket en de periodiciteit van het
vrijwilligerswerk.
Als vrijwilliger krijg je een rondleiding in je nieuwe werkomgeving: de kantoren en medewerkers
van Dierenartsen Zonder Grenzen. In functie van je takenpakket vinden er verkennende
gesprekken plaats met specifieke collega’s om je in te werken.
Een aantal keer per jaar organiseren we een vormingsnamiddag voor nieuwe vrijwilligers en
geïnteresseerden. Tijdens deze introductiedag leer je Dierenartsen Zonder Grenzen beter kennen
en kan je van gedachten wisselen met andere vrijwilligers.
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Doorheen het jaar organiseren we verschillende trefmomenten voor vrijwilligers. Alle actieve
vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging per e-mail. Wil je ook op de hoogte blijven van
andere activiteiten die Dierenartsen Zonder Grenzen organiseert? Schrijf je dan in op onze
driemaandelijkse e-news via www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/doemee/e-news. Je krijgt
een heus informatiepakket op je eerste werkdag, maar ook op onze website vind je heel het jaar
door nuttige info.
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5. Hoe stel je je kandidaat?
Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Dierenartsen Zonder Grenzen of wil je gewoon meer
informatie? Aarzel niet om ons te contacteren via het contactformulier op onze website:
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/contact/contacteerons
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/contact/contacteerons
Of contacteer ons rechtstreeks:
Gaëlle Noungui
Verantwoordelijke vrijwilligers
g.noungui@vsf-belgium.org
02/539 09 89
Dierenartsen Zonder Grenzen, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
www.dierenartsenzondergrenzen.be
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