
1 (HALVE) DAG VRIJWILLIGERSWERK MET JE TEAM 
Steek de handen uit de mouwen en schenk als bedrijf een (halve) dag vrijwilligerswerk aan een 
goed doel in groepen van 10 tot 100 personen. Goed voor je team, de trots van je werknemers 
én de maatschappij! Onze goede doelen helpen de kwetsbaren onder ons: mensen in armoede, 
kinderen, personen met een handicap, vluchtelingen, fauna & flora,… 

XII WERKEN
GA VOOR

Ga voor  
teambuildings 
met IMPACT



Samen ga je op stap met jongeren, mensen met handicap of senioren. Het is voor hen 
niet altijd evident om uitstapjes te doen. Wandelen in de natuur, samen gaan fietsen, 
naar de bowling, film gaan zien of naar het pretpark of dierentuin. Je bezorgt hen dus 1 
van de fijnste dagen van hun leven.

WERK VI – SAMEN OP UITSTAP

Je zet de vaardigheden van je bedrijf in om goede doelen te helpen professionaliseren. 
Bouwen van website, uitwerken van communicatieplan of campagne, opzetten van 
financieel plan of fondsenwerving,... Je tilt met jouw expertise de impact van het goede 
doel naar een volgend niveau!

WERK II – JOUW BEDRIJFSEXPERTISE

WERK IV – KNUTSELEN, CREA EN SPELLETJES

Je helpt de voorziening met praktische hulp. Inpakken van verjaardagspakketten voor 
kinderen in armoede, samen met bewoners klusjes opknappen, klaar zetten van 
materialen en magazijnwerk. Je draait een dag mee in dagelijkse logistieke werking van 
de voorzieningen.

WERK V – LOGISTIEKE HULP EN KLUSJES

Samen gezond koken voor of met mensen in armoede, personen met een handicap of 
jongeren. Een feestmaal, een proevertjeswandeling, kookateliers, spaghettidag of een 
pannenkoekenfestijn. Zet je kooktalent aan het werk en smul samen van de culinaire 
hoogstandjes.

WERK I – DAGELIJKSE FEESTKOST

Je helpt het goede doel op hun event. Fijne themadag voor de kwetsbare bewoners, 
roetpieten op Sinterklaasfeest voor kinderen in moeilijke gezinssituaties, hulp bij 
Vlaamse kermis, verjaardagsfeest of kerstdiner voor ouders in armoede. Vele helpende 
handen voor vele lachende gezichtjes.

WERK III – GOEDE DOEL EVENT HULP

Je begeleidt mee creatieve workshops en gaat aan de slag met de doelgroep van 
kinderen, vluchtelingen of mensen met een handicap. Petanque spelen, wenskaarten 
maken, samen kleuren, pottenbakken, knutselen met recyclage materialen,… Laat de 
kunstenaars in jezelf en je team volledig gaan!

XII WERKEN VOOR SOCIALE EN ECOLOGISCHE IMPACT
Samen met de goede doelen definiëren we 12 werken met de meest voorkomende noden aan 
helpende handen en hersenen. Als bedrijf kan jij deze 12 werken mee realiseren door tijd en middelen 
te schenken. Elk werk heeft zijn impact op de Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. Je gaat niet alleen voor sociale en ecologische impact. Je ontroert, versterkt en 
verbindt bedrijf, mensen en samenleving.



Tijd voor ontspanning en therapie. De doelgroepen krijgen mentale versterkende 
therapie. Je verwent ze met een massage, welness, helpt met de kwetsbare doelgroep 
in dierenzorgtherapie of meditatie. Samen gaan we voor mentaal welzijn van onze 
kwetsbaarsten!

WERK X – (DIEREN)THERAPIE EN WELNESS

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom slaan we samen met senioren 
en mensen met een handicap aan het sporten. Basketten, joggen, voetballen, 
rolstoeldansen, zwemmen,… Het kan allemaal. Trek je sportieve outfit al maar aan en 
smeer die kuiten in!

WERK VIII – SAMEN SPORTEN

Je gaat kwetsbare doelgroepen helpen door te praten. Voorlezen voor kinderen, 
anderstaligen & vluchtelingen Nederlands leren of helpen in de huiswerkbegeleiding 
van kwetsbare gezinnen. Je versterkt rechtstreeks de (taal)vaardigheden van onze 
doelgroepen op de lange termijn.

WERK IX – SPEAK-UP ONDERWIJS

Je helpt zorgvoorzieningen in de leefbaarheid van hun leefruimtes en gebouwen. 
Ruimtes verfraaien & verven, bouwen van een nieuwe loods, aanleggen van animatie 
binnen & buiten, timmeren met pallethout voor zintuigenparkoer,... De gasten genieten 
van jouw bouw- & renovatiekunsten.

WERK VII – RENOVATIE- EN BOUWWERKEN

Je gaat voor klimaatactie met je team. Planten van bomen met grootse boomplantactie, 
handen uit de mouwen bij tuin klussen, natuurwerken en aanleg van nieuw groen bij 
zorg- en natuurorganisaties. Impact op de biodiversiteit gegarandeerd.

WERK XI – TUIN- EN NATUURWERKEN

Je verbetert de biodiversiteit ook door zwerfvuil te verzamelen zowel in stedelijke 
omgeving als in kwetsbare natuur. We doen dit in competitievorm tussen teams & 
bedrijven. Aan het einde van elk jaar maken we de winnaars bekend van het meest 
impactvolle mooimakende bedrijf. 

WERK XII – DE GROOTSTE ZWERFVUILVERZAMELAAR

AAN DE SLAG? 
Kies en mail je keuze in XII werken, 

gewenste periode en aantal deelnemers 
naar companies@giveaday.be. 

Wij doen de rest!


