
VRIJWILLIGERSHANDBOEK 
Onze vrijwilligers zijn GOUD waard!





Welkom in VOC Opstap vzw,
 
De werking van VOC Opstap vzw gaat terug tot in 1974. Toen
werd de werking van De Kloef in Tielt opgestart. Vervolgens werd
in 1995 Den Engel in Roeselare geboren. Vanaf 2000 valt alles
onder de noemer VOC Opstap vzw. Een hele geschiedenis
waarin we tal van medewerkers hebben leren kennen en
honderden klanten een stukje “opstap” hebben geholpen. Wat we
vooral onthouden zijn de honderden vrijwilligers die de kar van
onze organisatie hebben getrokken. VOC Opstap vzw bestaat
ook vandaag dankzij de inzet van vrijwilligers. We zijn en blijven
een echte vrijwilligersorganisatie.
 “Vrijwilligerswerk” staat niet gelijk aan “half werk”. Integendeel!
Het vraagt een uitgesproken engagement. Het vergt afspraken.
Het vereist kennis van zaken. Het impliceert inspraak. Het
betekent samen fun maken. Het brengt diversiteit en kansen
mee.  
Erg veel. Vandaar dit handige handboek die de basis weergeeft
van ons vrijwilligersbeleid. Een leidraad om goed te kunnen
functioneren binnen VOC Opstap vzw. Of je nu vrijwilliger bent bij
speelpleinwerking Babbeloe of in de ontmoetingsruimte van Tielt,
je krijgt hetzelfde aanbod wat betreft vorming, feesten en zo
meer. 
 
VOC Opstap vzw leeft en evolueert. Jouw praktische én
inhoudelijke inbreng stuurt en geeft vorm aan de organisatie.
 
Veel succes in wat je doet. Leer bij en geniet. 

Lieve groetjes 

Vasco Degryse
Voorzitter

WELKOM 
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Welkom ___________________________________
Wat is VOC Opstap vzw? _____________________
Onze basisvisie_____________________________
Vrijetijdszorg_______________________________
Jeugdwerk_________________________________
Ontmoeting_________________________________
Buurt______________________________________
Waar hebben we jou nodig?  __________________
Wat bieden wij jou als vrijwilliger?______________
Wat verwachten wij van jou?__________________
Huisregels_________________________________
Onthaal, opleiding & vorming__________________
Inspraak, ontspanning & verzekeringen _________
Werkingsgebied & contact_____________________ 
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Een gevarieerd en uniek vrijetijdsaanbod
Kwaliteitsvolle vrijetijdstrajectbegeleiding
Sensibiliseren en vormen van reguliere 

Behartigen van het belang van vrije tijd

Stationsplein 46, Roeselare
Bruggestraat 19, Tielt 

Mensen met een beperking en/of psychische kwetsbaarheid
Mensen uit maatschappelijk kwetsbare milieus
Organisaties en professionelen die beroep doen op onze
expertise bij invullen van de  vrije tijd van hun gebruikers
Organisaties en verenigingen die hun aanbod willen open stellen
voor onze klanten 
Lokale besturen die willen inzetten op een vernieuwend
vrijwilligersbeleid en vrijetijdsondersteuning
En natuurlijk ook voor iedereen die ons initiatief genegen is en
van ver of dichtbij betrokken is bij onze klanten. Daarbij denken
we in de eerste plaats aan de talloze vrijwilligers die van onze
werking een succes maken.

Onze werkwijze

     vrijetijdsaanbieders

Onze vestigingen 

Onze klant: iedereen met goesting en talent voor vrije tijd!
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WAT IS VOC
OPSTAP VZW?
VOC Opstap vzw is een VrijetijdsOndersteuningsCentrum die op vrijetijdsvlak ondersteuning
biedt aan alle mensen die daar nood aan hebben in de regio Midden-West-Vlaanderen.
We zoeken actief naar nieuwe manieren om de vrije tijd van maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren of behouden.

Jeugdwerk
Vrijetijdszorg
Ontmoeting
Buurt

Onze pijlers  
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VOLWAARDIGE MENSEN 
We kijken naar mogelijkheden en talenten van onze klanten en niet
naar de beperking. We werken steeds vanuit de klant en
vraaggestuurd. Daarbij geven we continue impulsen om vrije tijd
te ontdekken.
 
EVENWAARDIGE MENSEN
Iedereen is gelijk voor ons en heeft in de eerste plaats ‘goesting’.
We zoeken actief naar gedeelde passies, rollen, initiatief en
verantwoordelijkheden. Daarbij is VOC Opstap vzw een plaats
waar iedereen mee telt en burgerzin gestimuleerd wordt. 
 
ZORGZAME VRIJE TIJD
Iedereen moet de kans krijgen zich te ontspannen. Dat recht  
 verdedigen we bij overheden, diensten, voorzieningen en
verenigingen. 
 
VERBINDEND WERKEN 
Als vrijwilliger luisteren we naar onze klanten. We geven zoveel als
mogelijk de regie aan onze klanten en zetten daarbij volop in op de
buurt, vrijwilligers en reguliere aanbieders. Zo sensibiliseren we
waar het kan tot een warme en inclusieve samenleving en
zetten we enkel waar nodig in op specifieke ondersteuning.
 
SAMENWERKEN 
We zoeken voortdurend naar partners binnen en buiten onze regio
en/of sector die actief onze visie helpen uit te dragen en onze
dienstverlening kunnen versterken om zo de toegankelijkheid van
het vrijetijdsaanbod te bevorderen.

ONZE BASISVISIE
= méér groeikansen voor iedereen!
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Momenteel is er een grote keuze aan activiteiten in de 
 vrije tijd. Niet iedereen heeft immers dezelfde interesses.
In principe onderscheidt de vrijetijdsbesteding van
mensen met een beperking/ondersteuningsnood zich niet
van deze van andere mensen. Toch is het zoeken naar
een leuke activiteit voor je vrije tijd niet altijd evident. 

Het eigenlijke doel van de vrijetijdszorg is het helpen om
de drempels die er zijn om toe te treden tot het
vrijetijdsaanbod (regulier of specifiek) weg te nemen of te
verlagen. Dit doen we samen met de klant en/of
aanbieders van vrijetijd. Waar Ontmoeting, Jeugdwerk en
Buurt voornamelijk groepsgericht gaan werken, werkt de
Vrijetijdszorg vooral vanuit individuele unieke
vrijetijdsvragen.

Info en advies: iedereen kan bij ons terecht met een
vraag omtrent vrije tijd.

Vrijetijdstrajectbegeleiding: we begeleiden de persoon
met een ondersteuningsnood schouder aan schouder
naar een gewenste invulling van de vrije tijd (in
clubverband, vrijwilligerswerk, activiteiten …).

Het Rap-op-stap-kantoor helpt mensen met een beperkt
budget aan een leuke daguitstap, een culturele- of
sportactiviteit, een kamp of een vakantie...  Ook
leefgroepen of woonbegeleiding kunnen bij ons
aankloppen. Het Rap-op-stap-kantoor is gratis. We
helpen je om jouw uitstap praktisch te plannen: je budget
samenstellen, een verblijf en geschikt vervoer zoeken...
Rap-op-stap zoekt ook uit op welke kortingen je recht
hebt.

Tot slot bieden we een vormingsaanbod aan, bestemd
voor organisaties, vrijetijdsaanbieders en voorzieningen.
Doel hiervan is het verhogen van de toegankelijkheid van
het reguliere aanbod voor onze klanten. 

VRIJETIJDSZORG
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Op Babbeloe wordt er gespeeld in kleine leeftijdsgroepen. Op die manier zorgen we ervoor dat het
niet te druk wordt voor de deelnemers & dat elk kind de nodige aandacht & ondersteuning kan
krijgen. 
We streven ernaar om 1 vrijwilliger per 3 kinderen op het speelplein te hebben. Indien nodig kunnen
kindjes ook individuele begeleiding krijgen. Zo hebben de vrijwilligers de marge om af en toe eens
iets apart te doen met een kindje die daar nood aan heeft en/of kunnen ze snel ingrijpen bij
conflicten.
Structuur is heel belangrijk op Babbeloe: pictogrammen, time timer, vaste groepen, vast dagverloop,
vaste plekken aan tafel om te eten, … Zo proberen we ervoor te zorgen dat er voor de kindjes een
zeker voorspelbaarheid ontstaat, wat bij hen dan weer voor rust zorgt. 

Jeugdateljee
Kinderen & tieners met een beperking kunnen niet altijd terecht in een reguliere jeugdbeweging: de
groepen zijn te groot, er kan te weinig ondersteuning worden geboden, de spelletjes zijn niet
aangepast,... Met het Jeugdateljee organiseren we maandelijks een activiteit. We spelen in kleine
groepen, volgen een vaste structuur, voorzien voldoende begeleiding zodat elke deelnemer de nodige
ondersteuning kan krijgen. Tijdens de zomervakantie gaat de groep samen op kamp & in het najaar is
er nog een herfstweekend.

Babbeloe  & Babbeloe plus
Babbeloe is een speelpleinwerking waar kinderen met een beperking/een ondersteuningsnood terecht
kunnen tijdens de vakanties om te spelen. Net zoals elke andere speelpleinwerking is het de bedoeling
dat de kinderen ’s avonds moe, vuil & voldaan naar huis vertrekken. De manier waarop we dit bereiken
is net iets anders dan bij andere werkingen. 

Babbeloe Plus is de tienerwerking in Roeselare tijdens de vakantieperiodes. Dagelijks komt een
groepje tieners samen met 3 à 4 vrijwilligers om aangepaste activiteiten te doen. Dit gaat van een
stadsspel over dropping tot samen koken, naar de markt gaan, ... Bij de tienerwerking blijft structuur &
ondersteuning heel belangrijk, maar bekijken we ook de individuele noden.

Jongerenactiviteiten (16 - 30 jaar)
Chill Out: We zetten maandelijks de deuren van onze ontmoetingsruimte open, specifiek voor de
jongeren. Tijdens dit moment, De Chill Out, beslissen de jongeren welke muziek er speelt, welke
activiteiten ze doen (of net niet). 
Vakantiewerking PIXEL: Tijdens de vakantieperiodes organiseren we voor de jongeren activiteiten van
maandag t.e.m. vrijdag. Dit zijn losse activiteiten in de regio, maar ook is er wekelijks een daguitstap. 
Losse activiteiten: Daarnaast gaan we ook af en toe samen op uitstap, kijken we eens naar een film,
gaan we samen naar een festival, enzoverder!
DJ's van Opstap: Onze huis-DJ's organiseren maandelijks een fuif. Zo kunnen de jongeren zich ook
eens helemaal uitleven en hun beste dansmoves bovenhalen! Dit zonder zich in een te drukke fuifzaal
te moeten begeven. 

JEUGDWERK
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Ontmoetingsruimte 
We beschikken over een ontmoetingsruimte in Roeselare en Tielt
waar iedereen welkom is: buurtbewoners, toevallige voorbijgangers,
jongeren, jongvolwassenen en ouderen. We ontmoeten mensen door
het delen van passie en interesses. Jouw goesting in vrije tijd staat
centraal. 

Clubwerkingen
Een clubwerking bestaat uit een min of meer vaste groep
deelnemers. Deze groep komt op regelmatige tijdstippen samen
(tweewekelijks of maandelijks) rond gedeelde interesses. Sommige
clubwerkingen zetten een competitie op, anderen brengen mensen
samen rond een bepaald thema. De verantwoordelijke van de
clubwerkingen is een vrijwilliger.
Voorbeelden van bestaande clubwerkingen zijn het Minivoetbal,
Crea, Pool, Vogelpik, Komen Eten, Rummikub, … Nieuwe ideeën
zijn altijd welkom! 
 
Activiteiten
Doorheen het jaar organiseren we heel wat verschillende activiteiten.
Deze kunnen in onze ontmoetingsruimtes doorgaan zoals een quiz-
of bingo-avond, fuiven, kook- of filmavonden. We trekken er ook
samen op uit naar musea, fietstochten, daguitstappen en reizen in
binnen- of buitenland. Het activiteitenaanbod van VOC Opstap vzw is
erg divers en zoveel als mogelijk toegankelijk voor iedereen.

Een mens is een sociaal wezen en heeft nood aan menselijk contact.
Concreet zorgen wij dat klanten, die in het reguliere circuit te grote
drempels of weerstand ervaren, bij ons terecht kunnen voor een
babbel, koffie of spel en plezier.

ONTMOETING
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Buurtnetwerk
De pijler ‘Buurt’ binnen VOC Opstap vzw is gegroeid vanuit
het idee dat VOC Opstap vzw ook iets wil betekenen voor de
buurt waarin ze gevestigd is. Uit een stadsenquête bleek dat
eenzaamheid een groot probleem was/is in een aantal
buurten. VOC Opstap vzw vond het erg bevreemdend dat,
ondanks ons aanbod van ontmoeting en
vrijetijdstrajectbegeleiding, toch heel wat mensen in onze
buurt in eenzaamheid leven. Daarom zetten we in op het
samenbrengen van de buurt. Dit vanuit het oogpunt de buren
zelf aan de slag te laten gaan. Hierbij worden maatschappelijk
kwetsbare bewoners niet vergeten. Mooi voorbeeld waar we
nu aan werken is het buurtgericht netwerk Tof Van Tinneke.
 
TalentO
Door iemand te helpen, iets te organiseren of mee te werken
aan een feest in de buurt verdien je TalentO. Deze
gemeenschapsmunt krijg je in ruil voor jouw inzet voor de
gemeenschap. Met de TalentO kan je nadien terecht bij
enkele lokale handelaars en organisaties. Heel eenvoudig:
Help je? Dan krijg je een TalentO. Word je geholpen? Dan
geef je een TalentO.
 
Stadsbrede verbinding
De pijler ‘Buurt’ zetten we ook in om stadsbreed (verder dan
de eigen buurt dus) aan netwerking en verbinding te werken.
Dit resulteert in een zeer divers netwerk van organisaties die
tot voor kort bijna niet samenwerkten met mensen met een
beperking of met beperkte middelen, maar die via VOC
Opstap vzw hier toch kennis mee maken. Op deze manier
vinden ook klanten en bezoekers van VOC Opstap vzw
makkelijker de weg naar projecten die anders minder
zichtbaar voor hen lijken. Voorbeelden zijn de samenwerking
met Tuin der Lusten in Roeselare en Wijzer Omgaan met de
Planeet (WOP) in Tielt.

BuurtBUURT
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WAAR HEBBEN
WE  PIJLER WAT HOE

Website updaten
Sociale media content

Opstapkrantje: lay-out, artikels schrijven, verzenden
Registratie activiteiten
Onthaal
Persteksten, subsidiedossiers, verslagen,... schrijven 

Schilderen
Elektriciteit 
ICT
Groenonderhoud
Schoonmaak
Fotograaf bij activiteiten 

Website

Administratie 

VOC Opstap
KOEPEL

Klusjes

Vrijetijdszorg Trajectbegeleiding
ondersteunen

 ROS (Rap Op Stap)

Activiteiten ondersteunen

Meegaan naar club, academie, organisatie met klant
Op basis van een vast stramien klant ondersteunen in
vrijetijdsinvulling
Met klant soorten activiteiten/sport uitproberen om na te gaan
wat de klant het liefst doet

Helpen bij het ontvangen van klanten, maken en
opvolgen van boekingen, klant helpen bij het opstellen
van reisbudgetten, activiteiten samen inplannen en
aanbod in streekvakantie ontdekken.

Organiseren workshops, Opstappertjes begeleiden,
vorming,... 

Buurt Buurtnetwerk

Stadsbreed

Activiteiten opzetten

VOC Opstap vertegenwoordigen in projecten
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TalentO Neem een kijkje op de Facebookpagina of website van
TalentO voor het gepaste vrijwilligerswerk voor jou. 
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Babbeloe
Organiseren & begeleiden van creatieve, uitdagende en
aangepaste activiteiten tijdens vakantie
Ondersteunen van kinderen op maat van hun
ondersteuningsnood
Teamwork 
Structuur & regelmaat kunnen bieden
Goed contact met ouders:  vertrouwensband creëren

Jeugdateljee

PIJLER

Jongerenactiviteiten

WAT HOE

Maandelijks engagement om een activiteit te helpen
organiseren & begeleiden
Zomerkamp & weekend
Rest idem Babbeloe

Begeleiden van (voorlopig) maandelijkse Chill Out
Vergaderen met de jongeren & hen ondersteunen om de
vergaderingen zelf te leiden, zelf verslag te maken, …
Activiteiten organiseren & begeleiden specifiek voor jongeren
Helpen bij fuiven
Begeleiden van vakantiewerking PIXEL

Jeugdwerk

Clubwerkingen
ondersteunen

Ontmoetingsruimte

Ontmoeting Opzetten en begeleiden van verschillende clubwerkingen,
voorbeeld: Komen Eten, Creaclub, Pool,...

Verwelkomen klanten
Luisterend oor bieden en openstaan voor een babbel
Bar
 Voorraad bar aanvullen

Activiteiten Groepsactiviteiten organiseren en begeleiden

WE JOU NODIG?   

Reis Reis organiseren en begeleiden
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1 gratis drankje per 2 uur vrijwilligerswerk of 1 TalentO (in RSL)
Kilometervergoeding voor verplaatsing tijdens vrijwilligerswerk (bedrag volgt
wettelijk bepaalde maximum) 
Vergoeden van kosten gemaakt tijdens vrijwilligerswerk (wanneer vooraf
afgesproken)
Verschillende gratis vormingsmomenten per jaar    
Verschillende overlegmomenten en ontspanningsmomenten per jaar 
Bijwonen Algemene Vergadering VOC Opstap vzw (inspraak!)
Uitgebreid intakegesprek en opleiding   
Diverse groeimogelijkheden binnen de organisatie
Gratis abonnement Opstapkrant (6x per jaar)    
Mogelijkheid tot geven en uitwerken van ideeën
Vrijwilligersverzekering
Tussentijdse gesprekken en gesprek bij stopzetting van het vrijwilligerswerk
1x per jaar gratis huur ontmoetingsruimte RSL of TLT
Backup bij problemen tijdens uitvoering vrijwilligerswerk via
permanentietelefoon (0467 03 43 50)
Een goed gevoel 😊

WAT BIEDEN WIJ JOU
ALS VRIJWILLIGER? 

16



Gaan aan de slag met hun eigen talenten.
Gaan een engagement aan dat in onderling overleg wordt besproken. 
Komen de gemaakte afspraken na.
Beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. 
Werken budgetneutraal.
Voeren onbetaald taken uit binnen VOC Opstap vzw. 
Beschikken over de nodige sociale vaardigheden om met ons doelpubliek om te gaan.
Gaan steeds op een respectvolle manier om met klanten, medevrijwilligers en
medewerkers
Gaan onder begeleiding  aan de slag met vragen, problemen en ideeën. 
Werken samen met andere vrijwilligers of medewerkers.
Dragen de visie van VOC Opstap vzw in het hart.
...

Onze vrijwilligers...
 

WAT VERWACHTEN
 WIJ VAN JOU? 
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Klanten die zichtbare kenmerken van alcohol en/of middelengebruik vertonen, krijgen
geen alcohol meer door de verantwoordelijke vrijwilliger. 
Klanten die gedrag vertonen dat storend is voor de andere klanten van VOC Opstap vzw,
zullen door de verantwoordelijke vrijwilliger gevraagd worden hun gedrag aan te passen
of VOC Opstap vzw te verlaten. 
Bij fysiek geweld door een klant, wordt de politie gebeld door de verantwoordelijke
vrijwilliger en wordt de geweldpleger 1 maand geschorst uit VOC Opstap vzw.  
We respecteren de sluitingsuren.
De verantwoordelijke vrijwilliger mag, wanneer de zaken uit de hand lopen, ten allen tijde
de beroepskracht ‘van wacht’ bellen op het op permanentie (0467 03 43 50). 
Wanneer er blijvende problemen aantreden in de ontmoetingsruimte,  wordt 1 maand
geen alcohol meer verkocht bij VOC Opstap vzw.
We ondersteunen en coachen de vrijwilligers zodat ze voldoende veerkracht/bagage
hebben om met bovenstaande regels om te gaan.

Hier in VOC Opstap vzw....
Is IEDEREEN welkom.

Hebben we RESPECT voor elkaar.
LUISTEREN we naar elkaar. 

HELPEN we elkaar.
Doen we NIET aan pesten.

Gebruiken we GEEN fysiek of verbaal geweld.
Gebruiken we GEEN drugs.

Blijven honden aan de leiband. 
Drinken of eten we niets op de poef. 

VOC Opstap vzw: een veilige ontmoetingsruimte voor alle klanten

Huisregels
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Onthaal,  opleiding
&  vorming

Onthaal
Met elke kandidaat-vrijwilliger voert een
medewerker van VOC Opstap vzw een
verkennend gesprek. Aan de hand van
het vrijwilligershandboek stellen we de
organisatie voor en bekijken we mogelijke
te verrichten taken. Ook worden de
wederzijdse rechten en plichten duidelijk
toegelicht. Het doornemen en bespreken
van het  vrijwilligershandboek en het
vrijwilligerscontract geldt als een eerste
opleidingsmoment voor de
vrijwilliger.

 
Basisopleiding
Wanneer een vrijwilliger zijn taken
aanvat, zorgen we voor een
basisopleiding, waarin we de
verschillende aspecten van de uit te
voeren taken toelichten. Deze opleiding
kan individueel of in groep gebeuren.

Vormingen
Jaarlijks organiseert VOC Opstap vzw een
aantal vormingsmomenten om nieuwe
inzichten te geven aan de vrijwilligers of de
vrijwilligers specifieke vaardigheden bij te
brengen. Zo kunnen we de
uitvoering van de activiteiten kwalitatief
verbeteren. Vrijwilligers kunnen vrij
intekenen op deze vormingsmomenten en
kunnen zelf ook suggesties voor vormingen
doen. Ook deelnemen aan een externe
vorming behoort tot de mogelijkheden.
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Inspraak & ontspanning
Inspraak
Vrijwilligers hebben een doorslaggevende stem
binnen alle beleidsorganen van de vzw. Zo zijn
alle vrijwilligers uitgenodigd op de Algemene
Vergadering van VOC Opstap. Tijdens de
Algemene Vergadering krijg je een overzicht van
de verschillende activiteiten van het voorbije jaar
en een blik op de plannen en de begroting van het
komende jaar. 
Verder kunnen vrijwilligers deel uitmaken van het
bestuursorgaan van VOC Opstap vzw en VW
Opstap vzw. 
Per pijler kunnen vrijwilligers  deelnemen aan
vrijwilligersvergaderingen. Daar heeft iedere
vrijwilliger de kans om zijn stem te laten horen.

Ontspannende activiteiten 
Als vrijwilliger ben je welkom op zowel de
receptie na de Algemene Vergadering als op de
nieuwjaarsreceptie met de klanten. Dit zijn leuke
ontmoetingsmomenten om het jaar te starten. 
 Ook tijdens de week van de vrijwilliger (begin
maart) hebben de medewerkers iets leuks voor
jou in petto!
 De vrijwilligers worden eenmaal per jaar
getrakteerd op een vrijwilligersfeest. Het is een
ontmoetingsmoment voor de vrijwilligers uit de
diverse pijlers maar ook en vooral een blijk van
waardering. 
Per pijler is er eenmaal per jaar ook een 
 ontspannende, teambuildingsactiviteit.

Verzekeringen

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.): schade aan derden. 
100% medische kosten worden verzekerd (behalve 25 euro franchise).
Materiële schade wordt niet verzekerd behalve brillen en tandprotheses.
De schade mag door eigen schuld  of vergetelheid  zijn,  maar niet door opzet.
Lichamelijke schade veroorzaakt tijdens activiteit of onderweg naar activiteit  of vergadering.  De 
 weg heen en terug naar huis is ook verzekerd.
Voertuigen van vrijwilligers zijn nooit verzekerd. Niet tijdens de weg heen en terug naar huis, niet 
 tijdens uitstappen, het doen van boodschappen,...            

Een bundel met alle informatie over de bestaande verzekeringen van VOC Opstap vzw en Vrijwilligers
Opstap vzw vind je op beide vestigingen van de organisatie. Er liggen tevens blanco  angiftedocumenten
voor schadegevallen.
De voornaamste verzekering van belang voor vrijwilligers is de volgende:   
Naam verzekering: Verenigingen en VZW’s Cover  
Polisnummer: C-11/1528.966/02-B  
Verzekering: DVV  
! Contacten met de verzekering verlopen steeds via een medewerker. 
! Er is een aparte verzekering voor deelnemers aan activiteiten van Opstap vzw.

Inhoud: 
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VOC Opstap vzw Roeselare is iedere werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u op
volgend telefoonnummer: 051/206559.
 
VOC Opstap vzw Tielt is bereikbaar van maandag tot donderdag van 8u30-12u30. En van maandag tot
woensdag van 13u-16u30 op volgend telefoonnummer: 051/401557. 
 
’s Avonds of in het weekend kan je ons voor dringende gevallen bereiken op de permanentietelefoon
(0467/034350). Deze telefoon wordt om beurt door een medewerker bemand. 
 
Je kan ons ten allen tijde ook mailen op info@vocopstap.be. 
 
Bij vragen of suggesties neem je best contact op met de verantwoordelijke van de pijler waarvoor je
vrijwilligerswerk doet. Dit nummer staat op je vrijwilligerscontract. Ook de voorzitter, coördinator of
andere medewerkers zijn steeds bereid met je in gesprek te gaan. Dit kan nodig  zijn wanneer er
bijvoorbeeld een conflict is met een klant of medewerker. Contactgegevens vind je in een apart
document verder in deze map.
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Werkingsgebied

Contact

vzw Oranje

vzw De Stroom
WVA vzw

VOC Opstap vzw





VOC Opstap vzw 
Stationsplein 46 

8800 Roeselare
051 20 65 59 

-
 

Bruggestraat 19
8700 Tielt

051 40 15 57 
-

info@vocopstap.be
www.vocopstap.be
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