
 

 

Praktische info voor Kompaan vrijwilligers 
 

Wil je als vrijwilliger iemand met een beperking of zorgvraag ondersteunen op vakantie? Geweldig! 

Volg dit stappenplan om Kompaan-vrijwilliger te worden. Lees zeker ook de extra info onder het 

stappenplan grondig door! 

 

1. Kom eens langs op een infosessie, contacteer ons via het contactformulier op de website, 

mail ons op info@vzwkompaan.be of bel ons op 0498 37 47 99. Waar onze eerstvolgende 

infosessies doorgaan kan je terugvinden bij ‘agenda’ op de website. Zo kunnen we elkaar 

meteen wat beter leren kennen en een kennismakingsgesprek inplannen. 

2. Kom langs bij ons op kantoor voor een individueel kennismakingsgesprek. Als je om een 

bepaalde reden niet tot bij ons op kantoor in Wiekevorst kan komen kunnen we ook samen 

op zoek naar een andere oplossing.  

3. Word lid van vzw Kompaan voor €15. Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer 

BE93 7343 9719 1767 met als mededeling: ‘kompaan vrijwilliger’. Van zodra wij het geld 

goed hebben ontvangen, krijg je van ons ook jouw persoonlijk lidnummer doorgestuurd. 

4. Volg onze ééndaagse opleiding. Tijdens deze opleiding krijg je meer informatie over de 

verschillende types reizigers en leer je meer over de communicatie en sociale vaardigheden. 

Je komt meer te weten over hoe het is om te reizen met een beperking en welke zorg of 

begeleiding hierbij nodig is. Tot slot bekijken we ook de praktische kant, welke verzekeringen 

en contracten er nodig zijn waarna we afsluitend een vrijwilliger aan het woord laten. 

Doorheen het hele jaar houden we infosessies en opleidingen op verschillende plaatsen in 

Vlaanderen. Wil je weten waar we binnenkort zullen zijn? Hou dan zeker, via de website of 

onze Facebookpagina, de agenda in de gaten met alle toekomstige data. 

5. Je bent helemaal klaar om als Kompaan-vrijwilliger te starten! 
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6. We sturen regelmatig een nieuwsbrief met alle lopende reisvragen. Zie je iets dat jou 

interesseert? Laat het ons als de bliksem weten!  

7. We brengen je in contact met de Kompaan-reiziger. We geven steeds de contactgegevens 

van de reizigers door aan jou, de vrijwilliger. Zo beschermen we jouw privacy en beslis je zelf 

welke gegevens je deelt. Na dit gesprek kunnen jullie beide aangeven of jullie nog steeds 

graag samen op reis willen gaan. Als het niet klikt gaan wij op zoek naar een nieuwe 

vrijwilliger voor onze Kompaan. Misschien klikt het voor jou als vrijwilliger wel met een 

andere reiziger. 

8. Klikt het? Laat het ons weten. We brengen alle nodige contracten en verzekeringen in orde. 

9. Koffers gepakt? Dan vertrekken jullie samen voor een onvergetelijke vakantie! 

 

Extra informatie voor vrijwilligers  

Wie? Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger bij Kompaan. Je hoeft geen specifiek profiel te 

hebben. Ervaring hebben in het verzorgen en/of begeleiden van personen met een beperking is een 

pluspunt, maar zeker geen vereiste. Een zorgzame en sociale ingesteldheid zijn de voornaamste 

kwaliteiten die we vooropstellen. Kompaan heeft het recht om na de individuele kennismaking te 

besluiten om geen verdere samenwerking aan te gaan met de kandidaat-vrijwilliger. 

Wat? Bij Kompaan zoeken we voortdurend naar vrijwilligers die willen meegaan met individuele 

reizigers of groepsreizen voor personen met een beperking. Kompaan organiseert zelf geen 

vakanties. Wel werken we samen met partners zoals WeTravel2. Ook vakantiegangers of dagtrippers 

die zelf hun reis hebben gepland, kunnen bij ons aankloppen om samen op zoek te gaan naar een 

geschikte vrijwilliger.  

 
 

 

 


