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naar 

 vrijwilligers? 

Vrijwilligers 
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Vrijwilligerswerk in De Wolden
Voor iedereen die vrijwilligerswerk 
wil doen én voor organisaties die 
vrijwilligers zoeken, is er het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Welzijn 
De Wolden.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
•	 Informeert,	adviseert	en	ondersteunt:	

vrijwilligers en met vrijwilligers werkende 
organisaties in gemeente De Wolden. 

 

VACATUREBANK
Wilt u weten welke vacatures er op dit 
moment zijn? Kijk dan in onze vacature-
bank op www.vrijwilligerswerkdewolden.nl.

U kunt selecteren op:
•	 Het soort vrijwilligerswerk: bijvoorbeeld 

collecteren, iemand gezelschap houden, 
bestuurslid van een vereniging zijn of 
voor dieren zorgen.

•	 Doelgroep: bijvoorbeeld jongeren,  
gehandicapten, ouderen of dieren.

•	 Werkgebied: gemeente, provincie of 
regio.

Op deze manier vindt u vrijwilligerswerk 
dat bij u past!

Vrijwilliger worden
Hebt u tijd over en wilt u die zinvol besteden? 
Of heeft u langere tijd geen betaalde baan 
gehad? Dan is vrijwilligerswerk misschien iets 
voor u. Wij helpen u bij het vinden van een 
passende vacature. 
Ook wanneer u lange tijd uit het arbeidsproces 
bent, kunnen wij u helpen weer een zinvolle 
daginvulling te vinden. 

Beschikbare vacatures
In onze digitale vacaturebank vindt u alle 
beschikbare vacatures. Bent u niet gewend 
om met de computer te werken, neem dan 
contact met ons op. Wij helpen u dan graag 
verder.

Wat wij doen voor organisaties
Gemeente De Wolden telt meer dan 400 
organisaties waar vrijwilligers werken. Zoekt 
uw organisatie (ook) een of meer vrijwilligers? 
Wij kunnen u helpen. 
Bijvoorbeeld bij het opstellen van wervende 
vacatures, het afsluiten van verzekeringen, 
en het opstellen van contracten en algemene 
voorwaarden (inclusief rechten en plichten). 
Ook belangrijk is de samenwerking tussen de 
vrijwilliger(s) en de beroepskracht(en) die bij 
uw organisatie werken. Hoe ziet die er in de 
praktijk uit, hoe verhouden zij zich tot elkaar? 
Het kan handig zijn om hierover afspraken te 
maken. 
U plaatst en beheert uw vacatures online in 
onze vacaturebank.

Jonge vrijwilligers
Het vinden en binden van jonge vrijwilligers 
is niet altijd makkelijk. Wij kunnen u hierbij 
helpen: wij hebben specifieke kennis over het 
werven van jongeren.

Vrijwilligerswerk

maakt de gemeenschap 

sterk.



Fondsen werven
Uw organisatie heeft een goed plan. Maar 
helaas is er geen geld om het uit te voeren. 
Dan kan fondsenwerving uitkomst bieden. 
Maar bij welk fonds maakt uw aanvraag 
kans? En aan welke voorwaarden moet uw 
aanvraag voldoen? 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk helpt u 
graag bij het opstellen van een aanvraag 
en het zoeken van een fonds.

Fondsenboek en disk
Liever zelf (eerst) een fonds zoeken? In het 
Fondsenboek en op de Fondsendisk staan 
alle fondsen van Nederland. Zowel het boek 
als de disk kunt u kosteloos bij ons lenen.

Collectieve vrijwilligersverzekering
Veel organisaties verzekeren hun vrijwilligers. 
Doordat de dekking van deze verzekeringen 
sterk uiteenloopt, zijn vrijwilligers en hun 
organisaties niet altijd (voldoende) verzekerd. 
Om alle risico’s af te dekken, biedt gemeente 
De Wolden een collectieve vrijwilligers-
verzekering met een zeer ruime dekking.

Betekent dit dat organisaties hun eigen 
verzekering kunnen opzeggen? 
Nee, de gemeentelijke verzekering is een 
vangnet voor dat wat de verzekering van de 
organisatie niet (helemaal) dekt. Als organisatie 
hoeft u uw vrijwilligers niet aan te melden 
bij de gemeente.

De verzekering geldt voor:
•	 Vrijwilligers die in enig organisatorisch ver-

band (denk aan een lokale eenmalige werk-
groep, commissie, actiegroep) onverplicht, 
onbetaalde werkzaamheden verrichten.

•	 Vrijwilligers die buiten de gemeentegrens 
werkzaamheden uitvoeren.

•	 Bijstandsgerechtigden die verplicht  
vrijwilligerswerk moeten doen.

•	 Mantelzorgers.

De verzekering geldt niet voor:
•	 Vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer en  

de vrijwillige politie.
•	 Betaalde medewerkers en de organisatie zelf.

Vragen over deze verzekering? 
Bel of mail ons!

CONTACT OPNEMEN
Wilt u vrijwilliger worden? Of is uw 
organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Neem dan contact op met:

Leonoor Colenbrander
0528-37 86 86 / 06-49 09 11 35
(ma, di en do van 9.00-17.00 uur)
steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl



Hulp nodig? 

Bel 0528-37 86 86

en vraag naar 

Leonoor Colenbrander

MEER WETEN?

Neem dan contact met ons op. 
Wij zijn op werkdagen (9.00-17.00 uur) 
telefonisch bereikbaar. Of kijk voor meer 
informatie op onze website.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Postbus 2
7920 AA Zuidwolde
0528-37 86 86
steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl
www.vrijwilligerswerkdewolden.nl

ONZE LOCATIES

Locatie Oost
De Boerhoorn 
Oosterweg 14 
7921 GB Zuidwolde 

Locatie West
De Havezate
Dorpsstraat 78 
7957 AW De Wijk 
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