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Oproep aan vrijwilligers 

WeCitizens 
De vzw WijBurgers heeft de ambitie om een 'test-aankoop' van de kiezer te zijn, de 
‘wikipedia’ van de politici, een ‘quality surveyor' van het openbaar bestuur en een 
vormingsinstituut voor burgerschap. WijBurgers maakt transparantietools: Kieswijzer, 
Politieke Databank.  

WijBurgers is politiek onpartijdig. De dossiers die WijBurgers in haar nieuwsbrief publiceert, 
worden aan 95.000 bestemmelingen verspreid, in het Frans en in het Nederlands. 

WijBurgers is een initiatief van het volk, dat haar ambities niet kan realiseren zonder de 
samenwerking van veel vrijwilligers. Er is voor elk wat wils: jong en minder jong, permanent 
en occasioneel.  Momenteel wordt alles via telewerk gedaan: we werven vrijwilligers van 
over het hele land aan.   

Contact 
Jean-Paul Pinon, gedel. best. van WijBurgers 
pinon@WeCitizens.be, gsm 0497 527751 

Profielen 
Er is voor elk wat wils: jong en minder jong, permanent en occasioneel, Frans-, Nederlands-, 
Engels- en Duitstalig.  
Momenteel wordt alles via telewerk gedaan: we werven vrijwilligers van over het hele land 
aan.  De voornaamste profielen zijn:  

 commercieel afgevaardigde 

 onderzoeksjournalist 

 informaticus: webmaster, programmeur 

 animator/bemiddelaar op sociale media 

 codeur (informatieverzamelaar) 

 boekhouder 

 jurist, liefst vertrouwd met het recht op informatie, het grondwettelijk recht en het 
openbaar bestuur 

 deskundige in overheidsfinanciën, in openbaar bestuur 

 politicoloog. 

Vergoeding 
De onkosten beperken zich in principe tot de terugbetaling van de kosten. Dat kan op 
forfaitaire basis tegen € 32 per dag. De functie van ‘commercieel vertegenwoordiger’ kan het 
voorwerp uitmaken van een commissieloon. 

Stages 
De stageonderwerpen, die apart worden gepubliceerd, kunnen door vrijwilligers worden 
uitgevoerd. http://www.wecitizens.be/docs-nl/P30-170314-stages_en_verhandelingen.pdf 

http://www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/
http://www.wecitizens.be/nl/politieke-databank/
http://www.wecitizens.be/nl/nieuwsbrief-berichten/
mailto:pinon@wecitizens.be
http://www.wecitizens.be/docs-nl/P30-170314-stages_en_verhandelingen.pdf
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Voorbeelden van andere taken (dan die beschreven bij de stages) 

Lid van de Raad van Bestuur 
Wij zoeken mensen (liefst vrouwen) die gemotiveerd zijn om bij te dragen tot een betere 
werking van de democratie en het openbaar bestuur. Om lid te worden van de Raad van 
bestuur wordt verwacht dat je ofwel expertise bijbrengt (politiek, openbaar bestuur, 
journalisme, onderwijs) en/of ondernemingsgezindheid. 
 

Verantwoordelijke voor de nieuwsbrief 
Tekstherziening 
Beheer van het bestemmelingenbestand 
Coördinatie van de vertalingen 
Vormgeving 
Organisatie van de verzendingen 

Opsteller 
Contact met de externe opstellers  
Opstellen van artikels voor de nieuwsbrief 

Cel openbare financiën 
WijBurgers is een quality surveyor van het openbaar bestuur. Logischerwijze willen we de 

burgers over de rekeningen van de staat informeren. Een voorbeeld van een publicatie is de 

infografiek van de uitgaven en ontvangsten uit 2010. Het zou de bedoeling zijn die publicatie 

jaarlijks te herhalen. 

Ledenwerving   

Context 

WijBurgers is een initiatief van het volk. De algemene vergadering van de vzw telt al 
een zeker aantal instellingen (13 in januari 2017). Het is ons doel aan honderd te 
geraken. 

Taken 

We moeten dus veel verenigingen aanspreken om hen uit te nodigen om lid te 
worden. Iedere vzw verenigt burgers die wensen dat de staat goed geregeerd wordt. 
Voor veel instellingen kan de Politieke Atlas een werkmiddel zijn. 

Je profiel 

Je hebt een kennissennetwerk of je legt gemakkelijk contacten. 
 

http://www.wecitizens.be/wp-content/uploads/2013/07/N20-130723-infografie-2010.pdf
http://www.wecitizens.be/wp-content/uploads/2013/07/N20-130723-infografie-2010.pdf
http://www.wecitizens.be/nl/wie-zijn-wij-2/organen/

