informatie voor organisaties/bedrijven

VrijwilligersNH
doet meer!

Informatie voor nieuwe vrijwilligers

VrijwilligersNH doet meer!
Vrijwilligers nemen een steeds belangrijkere plaats in.
Maatschappelijke organisaties als zorg- en welzijnsinstellingen
en sport- en recreatieverenigingen kunnen bijna niet meer
zonder hun inzet. En voor kwetsbare mensen zijn zij
onmisbaar geworden.

Andersom zijn er veel mensen die
zich graag voor een ander inzetten.
Die hulp willen bieden, gezelschap of
graag hun kennis en kunde inzetten
of zelfs overdragen voor een nuttig
doel. Of ze willen graag hun horizon
verbreden, kennis maken met anderen
en nieuwe ervaringen opdoen.
VrijwilligersNH brengt deze groepen en mensen bij elkaar. Voor een
ontmoeting of voor een langdurigere
relatie. Het doel van VrijwilligersNH
is om verschillende werelden samen
te laten komen en waar het kan deze
wat beter, gemakkelijker en daarmee
prettiger te maken. Dat doen we door
kennismaking, matching en ondersteuners te ondersteunen.
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Maatschappelijke
ontmoeting
Bedrijven willen steeds vaker in het
kader van teambuilding of verbreding
van perspectief bij maatschappelijke
organisaties actief zijn. Doel is dat
medewerkers in in contact komen met
heel andere doelgroepen dan zij gewend zijn. De projecten die we samen
met de opdrachtgever ontwikkelen
zijn leuk, ontspannend maar ook voor
beide zijden verrijkend. De activiteiten variëren van het organiseren van
een verwendag voor mensen met een
beperking of ouderen, gezamenlijk
er op uit trekken in een boottocht of
wandeling tot klussen met jongeren
om samen een nuttige en permanente faciliteit tot stand brengen.
Deze ontmoetingen leveren verbreedt
de wereld voor beide zijden leveren
nieuwe inzichten op.
VrijwilligersNH organiseert dit soort
ontmoetingen op maat.

We hebben onder andere ING bank,
Rabobank West-Friesland, Univé,
BDO Nederland en Politie Hoorn
in contact gebracht met mensen
met een beperking, jongeren met
afstand tot de arbeidsmarkt en
ouderen.

Matching
VrijwilligersNH brengt mensen en
partijen bij elkaar. De matchingsite
van VrijwilligersNH is daar een goede
hulp bij. Ook begeleiden we partijen
bij het kennismakingsgesprek en de
introductie bij de activiteit.

Administratieve
ondersteuning
Voor veel kleinere organisaties is het
werven, goed begeleiden en coachen
van hun vrijwilligers een hele taak.
Ook een goede administratie bijhouden is een forse klus. Daarnaast is het
ook belangrijk om mensen betrokken
te houden bij de vereniging of organisatie. Begeleiding bieden bij het werk
dat zij doen, cursussen of trainingen
verzorgen zodat vrijwilligers hun werk
goed kunnen doen of zich zelfs kunnen ontwikkelen. Vinger aan de pols
houden en bespreken of mensen nog
voldoening halen uit hun inzet. Dat
zorgt voor verbondenheid en langdurige inzet waar beide partijen plezier
van hebben.

“Lorem ipsum dolor sum inventum
expere nestionem fugite
que volentis eic tem as nonsed ute“
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Ondersteuning
bij behoud
VrijwilligersNH kan organisaties hierin
ondersteunen. VrijwilligersNH brengt
een adequate en veilige registratie
samen met goede begeleiding van
vrijwilligers tijdens hun werk voor anderen. Er is een dienstenpakket naar
keuze afneembaar.

Uniek keuzepakket
VrijwilligersNH biedt
•	Vrijwilligersregistratie (dossiervorming)
• Vrijwilligersregistratie en werving
•	Vrijwilligersregistratie, werving en
behoud (VOG regelen, cursussen
organiseren)
•	Vrijwilligersregistratie, werving,
behoud en attenties (feest, activiteiten, attentieregeling, kerstpakket)”

Meer weten over
deze activiteiten?
Neem contact op met
Norma Stapel of Karen de Vries.
Tel: 0229 - 57 64 16 of 06 - 576 227 44.
Via email: info@vrijwilligersnh.nl
of website www.vrijwilligersnh.nl
Volg ons ook via social media
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“Lorem ipsum dolor sum inventum
expere nestionem fugite
que volentis eic tem as nonsed ute“
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Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum

2181448

T: 0229 - 57 64 16
info@vrijwilligersnh.nl
www.vrijwilligersnh.nl

