
 

  

vzw GOODS TO GIVE zoekt vrijwilligers! 
 

Vrijwilliger voor audit = een auditbezoek uitvoeren bij armoedeorganisaties in uw 
regio 

minstens 2 dagen/maand (zelf te kiezen) 
 

Wat doet Goods to Give? 
Goods to Give verzamelt onverkochte non-food producten uit de industriële wereld om ze via een 
solidaire webshop te herverdelen onder de minstbedeelden in heel België. We herverdelen de non-
food producten naar ons netwerk van aangesloten armoedeorganisaties die actief zijn op het terrein en 
strijden tegen armoede. Zeep, shampoo, luiers, kleding, speelgoed, schoonmaakmiddelen, ... worden 
regelmatig op onze solidaire webshop aangeboden en maken daklozen in vormingscentra, kinderen in 
opvangtehuizen, klanten van sociale kruideniers en vele anderen blij. 
 
Waarom doet Goods to Give audtibezoeken? 
Voor ons is het van cruciaal belang dat we met zekerheid weten of de Goods to Give producten 
terechtkomen bij mensen in armoede. We maken deze belofte namelijk aan onze donerende bedrijven 
en willen hun dan ook deze zekerheid bieden.Daarom zullen we auditbezoeken uitvoeren bij onze 
grootste afnemers. 

 
Wat houdt zo’n audit in? 
- Samen met een werknemer of vrijwilliger van Goods to Give zal u de audits uitvoeren 
- Eerst wordt er een voorafgaande korte analyse gemaakt van de geplaatste bestellingen en de 

armoedeorganisatie 
- Nadien wordt deze analyse verdergezet met behulp van een bezoek en vragenlijst 
- Achteraf wordt de audit besproken en wordt er een conclusie gevormd 
- De audit gebeurt steeds in alle transparantie, samen met de armoedeorganisatie 
 
Ben ik de enige vrijwilliger van Goods to Give? 
Nee hoor! Momenteel zijn er zo’n 15-tal vrijwilligers die de taak van ambassadeur op zich nemen en op 
bezoek gaan bij de reeds aangesloten organisaties in hun eigen regio. Daarnaast zijn er ook 
ambassadeurs die zich inzetten voor prospectie. Vier keer per jaar komen we met zen allen samen om 
de uitdagingen van op het terrein te bespreken. 

 
Bent u nog niet overtuigd van vrijwilligerswerk bij Goods to Give?  
Ambassadrice Lucy kan u misschien over de streep trekken met haar getuigenis: “Vrijwilliger zijn bij 
Goods to Give is fijn. Ik leerde hen kennen via mijn vroegere werkgever en hun doel en nationale impact 
sprak me aan. Da’s nu 5 jaar geleden. Mijn inzet als vrijwilliger varieert, communicatie- of project-
ondersteuning, maar vooral de verbinding maken met de sociale organisaties in mijn regio. Ik sta 
telkens weer vol bewondering over hoe sterk die zich inzetten en engageren. Chapeau!” 
 
Bent u overtuigd van Goods to Give maar niet van deze vacature?  
Neem hier dan gerust een kijkje naar onze andere vacatures (ambassadeur / ambassadeur prospectie). 
 
Verdere informatie over Goods to Give kan u terugvinden op onze website of in ons jaarverslag van 
2021. 

 
Contact : Dorien Degrève – 02 737 67 34 – dorien.degreve@goodstogive.org 

https://www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/lokaal-aanspreekpunt-voor-de-armoedeorganisaties-in-brussel/27501
https://www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/netwerk-van-armoedeorganisaties-in-brussel-uitbreiden/27502
https://www.goodstogive.org/nl/
https://goodstogive.egnyte.com/dl/sVBIPDDJfC
https://goodstogive.egnyte.com/dl/sVBIPDDJfC
mailto:dorien.degreve@goodstogive.org

