Diversiteit in het
vrijwilligerswerk
Naast een diversiteit aan vrijwilligers zoals leerlingen in het
voortgezet onderwijs, studenten, starters op de arbeidsmarkt,
inburgeraars, mensen met een arbeidshandicap, gepensioneerden, etc. zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk
mogelijk.
Bijvoorbeeld
• Vrijwilligerswerk binnen een organisatie
• Ontstaan uit burgerinitiatieven
• Als onderdeel van een inburgeringsprogramma
• In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Vrijwilligerswerk onder werktijd
• Online vrijwilligerswerk
• Het gezin dat zich inzet als gastgezin
• Een eenmalige vrijwilligersklus voor één keer per jaar
of structureel een paar dagdelen per week

Wilt u zich ook inzetten als
vrijwilliger? Of zoekt u als
organisatie vrijwilligers?
Matchen tussen vrijwilligers en organisaties is voor ons maatwerk.
Bij de bemiddeling houden we rekening met ieders wensen,
belangstelling en mogelijkheden. Vrijwilligerswerk Zuidhorn is
bekend met het maatschappelijk veld in Zuidhorn en de regio.
Kom gerust langs voor een vrijblijvend gesprek. We denken graag
mee over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk! Voor een
afspraak kunt u contact opnemen met:
Vrijwilligerswerk Zuidhorn

In Nederland doen bijna 5 miljoen mensen vrijwilligerswerk.
Ze vormen het sociale cement van de samenleving. Ook in de
gemeente Zuidhorn zijn vele mensen actief als vrijwilliger.
Hun inzet is van groot belang voor het leefbaar houden van
de dorpen.

Jellemaweg 3 - 9801 CG Zuidhorn
0594 - 50 47 11 - vrijwilligerswerk@swgz.nl
Voor vrijwilligersvacatures en informatie over vrijwilligerswerk in
het algemeen kunt u terecht op www.vrijwilligersgroningen.nl.
U kunt zich ook via deze website aanmelden voor vrijwilligerswerk of als u op zoek bent naar vrijwilligers.
Volg ons ook op Facebook,
Twitter en Instagram!
Vrijwilligerswerk Zuidhorn is
een onderdeel van Stichting
Welzijn gemeente Zuidhorn

Vrijwilligerswerk
Zuidhorn

De landelijke
vrijwilligersactie NL DOET
Jaarlijks wordt in het derde weekend van de maand maart de
landelijke vrijwilligersactie NL DOET georganiseerd. Het Vrijwilligerswerk Zuidhorn fungeert voor deze actie als intermediair
en verzorgt de bemiddeling tussen vrijwilligersorganisaties en
vrijwilligers. Tijdens NL DOET kunnen organisaties een klus
aanbieden waar ze niet aan toekomen of waarvoor ze te weinig
vrijwilligers in huis hebben. Door deel te nemen aan de vrijwilligersactie NL DOET krijgen vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om te laten zien wat voor werkzaamheden ze doen
en mogelijk levert deelname aan deze actie ook weer nieuwe
vrijwilligers op! Kijk voor meer informatie over NL DOET en
klussen bij jou in de buurt op www.nldoet.nl

Wat biedt het
vrijwilligerswerk?
• Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei
• Je ontdekt met vrijwilligerswerk je talenten en loopbaandoelen
• Vrijwilligerswerk vergroot je kennis en vaardigheden
• Vrijwilligerswerk biedt werkervaring en is mogelijk een opstap
naar betaald werk
• Nieuwe contacten en mogelijk relevante netwerken
• Het uitvoeren van vrijwilligerswerk is een goede aanvulling
op je CV

Wat biedt
Vrijwilligerswerk Zuidhorn?

• Door vrijwilligerswerk blijf je betrokken bij de samenleving

• Bemiddeling tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

• Vrijwilligerswerk geeft regelmaat in je leven en is een zinvolle
dagbesteding

• Een bestand met diverse vrijwilligersvacatures, bijvoorbeeld in
zorginstellingen, op basisscholen, bij sportverenigingen, culturele
instelling of maatschappelijke organisaties

• 
Het verrichten van vrijwilligerswerk is vooral leuk en geeft
voldoening en zelfvertrouwen

• Informatie en advies op het gebied van vrijwilligerswerk
• Ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving en
verzekeringen op het gebied van vrijwilligerswerk
• Promoten van vrijwilligerswerk in de gemeente Zuidhorn
• Actuele informatie over ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk
• Ondersteuning bij het vinden van een geschikte Maatschappelijke Stage of vrijwilligerswerk in het kader van een studie

Aan de inzet van Vrijwilligerswerk Zuidhorn voor vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties zijn geen kosten verbonden

