Zoekt u vrijwilligers?

Dan hebben wij mogelijk een kandidaat voor u!

Veel organisaties danken hun bestaansrecht niet
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in de laatste plaats aan vrijwilligers. Het Steun-
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punt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf beschikt
over een actuele vacaturebank met namen van
mensen die binnen uw organisatie een belangrijke rol kunnen spelen. Behalve kosteloze
bemiddeling informeren wij u over de ondersteuning die vrijwilligers ‘verdienen’. Vrijwilligerswerk krijgt terecht steeds meer de aandacht.

De vrijwilligers
(Potentiële) Vrijwilligers nemen contact op met
Steunpunt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf. Het
zijn zowel mensen die zelf contact opnemen
als mensen die doorverwezen worden door
instanties. In beide gevallen willen mensen tijd
beschikbaar stellen en hun steentje aan de
maatschappij bijdragen. In eerste instantie
nodig. Dit kan zijn omdat ze al langer uit het

Vacaturebank:
vrijwillig maar niet vrijblijvend

arbeidsproces zijn, herintreden of omdat ze de

Heeft u een vacature, dan maken wij graag

Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen.

samen met u een beschrijving van de werk-

Vrijwilligerswerk biedt mensen kansen. Kansen

zaamheden. Hierin staan de aangeboden

om anderen te ontmoeten, waardering te krij-

werkzaamheden, welke vaardigheden daar-

gen en zich verder te ontwikkelen. Als organi-

voor vereist zijn, welke werktijden u hanteert en

satie kunt u er veel voor terug krijgen.

tevens een profiel van een geschikte kandidaat.

hebben sommige vrijwilligers meer begeleiding

De vacature plaatsen wij op de website

tegenaan loopt. Door samen de mogelijk-

www.freeforce.nl en nemen we op in onze

heden binnen uw organisatie te inventariseren,

vacaturemap. Ook benaderen wij actief kan-

u te adviseren én professionele ondersteuning

didaten welke wij geschikt vinden om hen op

te bieden.

uw vacature te wijzen. Via ons netwerk en in
samenwerking met de plaatselijke kranten,

Meer inzet van vrijwilligers

weekbladen en de lokale omroep brengen wij

Vrijwillige inzet speelt een steeds grotere rol in de

de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te verrich-

samenleving. Er wordt een groter beroep gedaan

ten onder de aandacht. Wij zoeken kandidaten

op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Als

die aan uw verwachtingen kunnen voldoen en

intermediair willen wij graag kennis uitwisselen.

brengen ze in contact met uw organisatie.

Individuele adviezen aan uw organisatie zijn

Vanzelfsprekend gelden daarbij spelregels.

voor ons een vanzelfsprekendheid.

Want vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar
niet vrijblijvend.

NL DOET!
NL doet! is de grootste en jaarlijks terugkerende

Informatiepunt en vraagbaak

vrijwilligersactie. Het Steunpunt Vrijwillige Inzet

Vraagt u zich wel eens af hoe het zit met onkos-

Ooststellingwerf zet zich in om vrijwilligerswerk

tenvergoedingen voor vrijwilligerswerk? Bent

te stimuleren. Voor ‘NL DOET’ inventariseren wij

u op zoek naar subsidie of fondsen? Zoekt u

alle klussen die binnen ons werkgebied ver-

iemand die met u meedenkt over het vinden en

richt moeten worden en de vrijwilligers/bedrijven

binden van vrijwilligers? Wij kunnen u adviseren

die daaraan een bijdrage willen leveren. Wij

en helpen met alle vragen waar u in de praktijk

bemiddelen graag.

Vrijwilligershuis

Welkom

Het Vrijwilligershuis biedt ondersteuning en

Voor informatie,advies of om kennis te maken

geeft adviezen bij vrijwilligersinitiatieven. Dat

kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag

betekent dat zowel vrijwilligers als vrijwilligers-

bij ons binnenlopen in De Kompaan aan de

organisaties hier terecht kunnen voor persoon-

Moskampweg 3-5 in Oosterwolde. Wilt u liever

lijke ondersteuning bij het maken van een

vooraf een afspraak maken, neemt u dan con-

werkplan, advies of fondsenwerving. In ons vrij-

tact op met Floris Toeter, de coördinator van het

willigershuis worden initiatieven gefaciliteerd.

Steunpunt Vrijwillige Inzet.

Zo is er letterlijk de ruimte voor praktische zaken

Hij is bereikbaar op 0516 - 56 72 20. U kunt hem

zoals kopieerwerk en het ontwerpen en ver-

ook mailen: ftoeter@scala-welzijn.nl

spreiden van affiches om vrijwilligers te werven.
Onze vrijwilligersvacatures vindt u op

puters of vergaderruimte.

www.freeforce.nl
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Bezoekers kunnen gebruik maken van de com-
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Stichting Scala
Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde
Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde
t 0516 - 56 72 20, f 0516 - 56 72 11,
e info@scala-welzijn.nl, i www.scala-welzijn.nl

