
Vrijwilligerscentrale -  Westelijke Mijnstreek 
dé samenwerkingspartner als het  

gaat om vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet  
 
 
 



Vrijwilligerswerk speelt een onmiskenbare rol bij het  

vormen van een sociaal betrokken samenleving, of het 

nu gaat om:  

 

 Leefbaarheid in de buurt 

 

 Het bevorderen van participatie - meedoen 
 



 

 Het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor 
iedere burger 

 

 Het met raad en daad bijstaan van 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven, 
bijvoorbeeld bij het vinden en binden van vrijwilligers 

 

 



 Bemiddeling 

 

 Ondersteuning 

 

 Informatie en Advies 

 

 Promotie 

 



 Dagen van de wijk/ Dorpsfeesten 

 Burendag 

 Dag van de ouderen 

 Beweegmarkt etc. 

 

 

 Lokale weekbladen etc. 

 Website, Facebook, LinkedIn 

 



 

 Vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers kunnen  

     bij I & A terecht met vragen omtrent vrijwilligerswerk 

 Digitale nieuwsbrief 

 Website  www.vrijwilligerscentrale-wm.nl  

 Facebook  
http://facebook.com/vrijwilligerscentrale.wm   

 LinkedIn 

 

http://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/
http://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/
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 Begeleidingstrajecten 
 Begeleiding bijvoorbeeld bij het opzetten van een goed 
 vrijwilligersbeleid/ contracten etc. 
 Werkbezoeken 

 Wie zijn jullie? Wat kan de vrijwilligerscentrale voor 
 jullie betekenen? 
 Deskundigheidsbevordering 

 Een workshop kan op aanvraag van organisaties 
 aangeboden worden (maatwerk) 
 Wijkgericht werken 

 Samenwerken in de wijk met diverse partijen  
 



 Selfservice bemiddeling: digitale sociale marktplaats 

 

 Actieve bemiddeling: spreekuur,  zowel open inloop 
als op afspraak dat wordt uitgevoerd door getrainde 
vrijwilligers/ vrijwilligerscoaches 

 

 Maatwerk: mensen die extra begeleiding nodig 
hebben naar passend vrijwilligerswerk of activiteit 

 







 Account - registreren 
 Advertentietekst  
 Tegenprestatie 

 
 Controle advertentie  
 
 Belangstellenden kunnen rechtstreeks 

reageren 
 

 Zelf account en advertenties beheren 



 

 Laagdrempelig vraag en 
aanbod kenbaar maken: 
◦ Advertentie 

◦ Mogelijkheid anoniem op 
site te staan 

 

 Indeling zoals gemeente 
deze hanteert 
◦ Wijk/buurt specificeren in 

advertentie 

 

 



 Nieuws 

 Agenda – Evenementen 

 Deelnemers werven (burenhulp/contact) 

 

 Uitwisselen: 
◦ Kennis 

◦ Materialen/ Faciliteiten 

◦ Netwerken 

 

 



 

 Samen aan de slag met praktijkvoorbeelden 

 

 



 Vrijwilligerscentrale-WM 

 Postbus 110 

 6160 AC Geleen 

 

 T: 046 – 457 57 00 

 E: vrijwilligerswerk@piw.nl 

 W: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl 

 
 F: www.facebook.com/vrijwilligerscentrale.wm 

 In: www.linkedin.com/grp/home?gid=8322535 


