Wat houdt vrijwilligerswerk in?
Vrijwilligerswerk is onbetaald en onverplicht
werk dat in georganiseerd verband plaatsvindt. Denk hierbij aan het werk in:
• sportverenigingen;
• theaters en musea;
• verzorgingshuizen en instellingen;
• natuurorganisaties;
• allerhande stichtingen en verenigingen.
Ze maken allemaal dankbaar gebruik van de
inzet van vrijwilligers.
Waarom wordt vrijwilligerswerk gedaan?
De reden waarom mensen vrijwilligerswerk
doen, is voor iedereen verschillend. De een wil
zijn vrije tijd nuttig besteden, de ander wil iets
betekenen voor zijn medemens. Weer een ander wil zijn nieuwe woonplaats leren kennen
en de volgende wil verantwoordelijk zijn of
werken aan zelfvertrouwen. U bouwt bovendien aan uw cv, waardoor vrijwilligerswerk ook
zeer geschikt is om te verrichten als u moeite
hebt met het vinden van een betaalde baan.
Wat kunt u doen als vrijwilliger?
Binnen die organisaties zijn er allerlei mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. U kunt denken aan praktisch werk als dat van klusjesman,
collectant, gastvrouw of gastheer en administratief medewerker. U kunt ook aan de slag als
bestuurslid, taalmaatje, radiopresentator of
kringloopmedewerker.
Vrijwilligerswerk is er op elk niveau en in elke
sociale setting. U kunt een op een aan de slag
of in een groep of achter de schermen. Het belangrijkst is dat u vrijwilligerswerk doet dat bij
u past en waarbij u zich prettig voelt.

De vrijwilligersvacaturebank
Dit is een vacaturebank waarop een heel
breed aanbod aan vrijwilligerswerk staat. De
vrijwilligersvacaturebank kunt u digitaal inzien via www.vrijwilligerswerknunspeet.nl.
Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd kunt u
aangeven dat u belangstelling hebt voor een
bepaalde vacature. U ontvangt daarna de contactgegevens van de organisatie. Natuurlijk
komt hierbij persoonlijke aandacht kijken. Elke
aanmelding van vrijwilliger of vacature wordt
eerst door een medewerker van het SVN bekeken en goedgekeurd. U kunt de vacatures ook
schriftelijk inzien bij het SVN. Een medewerker
kan dan samen met u kijken welk vrijwilligerswerk het best bij u past of u kunt samen een
vacature opstellen.
Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?
U bepaalt zelf hoeveel uur per week of maand
u vrijwilligerswerk wilt doen of dat u zich eenmalig wilt inzetten. Voor iedereen is wel wat te
vinden.

Waar staat het SVN voor?
De doelstelling van het SVN is het stimuleren
van vrijwilligerswerk, het ondersteunen van
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en nieuwe initiatieven en hun te faciliteren zodat zij
hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Netwerken
Het SVN werkt samen met bedrijven, stichtingen, verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties en legt graag verbanden tussen
verschillende initiatieven en ontwikkelingen.
Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de
Beursvloer, waarbij (vrijwilligers)organisaties
en bedrijven elkaar ontmoeten om matches
te maken op het gebied van maatschappelijke
betrokkenheid. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website www.beursvloernunspeet.nl. Het SVN ondersteunt landelijke
acties — waaronder NLdoet — en organiseert
jaarlijks de waarderingsbezoeken van het college aan diverse vrijwilligersorganisaties.

Maatschappelijke stages
Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren
vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbareschoolperiode. Dat is goed voor anderen, voor
hun persoonlijke ontwikkeling en voor betrokkenheid bij de maatschappij. Het SVN is het
lokale aanspreekpunt voor alle partijen: leerlingen, scholen én lokale vrijwilligersorganisaties.
Samen wordt gekeken waar de scholieren hun
inzet het best kunnen tonen. Voor meer informatie over de maatschappelijke stages in deze
regio kunt u kijken op www.mas4you.nl.
Workshops en bijeenkomsten
Elk jaar wordt een divers aanbod aan workshops
samengesteld, in overleg met diverse organisaties. Iedere vrijwilliger kan zich inschrijven, maar
let op: vol is vol! Het aanbod kunt u terugvinden
op de website.
De vrijwilligersverzekering
De gemeente Nunspeet verzekert al haar vrijwilligers. Daarover hoeft u zich dus geen zorgen te maken. De afhandeling van de aanmeldingen verzorgt het SVN.

Informatie en advies
Ook vertegenwoordigers of coördinatoren van
(vrijwilligers)organisaties kunnen bij het SVN
terecht voor informatie en advies. U kunt dan
denken aan advies over PR en communicatie,
het werven en begeleiden van vrijwilligers, het
opstellen van vrijwilligersbeleid of het scholen
van vrijwilligers.
Bent u enthousiast geworden om ook vrijwilligerswerk te gaan doen? Hebt u vacatures
voor de vacaturebank? Wilt u in een persoonlijk gesprek meer te weten komen over wat het
SVN voor u of uw organisatie kan betekenen?
U bent van harte welkom bij het SVN. Maak
gerust een afspraak of kom eens langs tijdens
het spreekuur. Het spreekuur is elke dinsdagen donderdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur.
Buiten de spreekuren kunt u ook een afspraak
maken met de coördinator. Dit kan op dinsdag,
woensdag en donderdag.
U vindt het SVN in het gemeentehuis. Telefonisch zijn we bereikbaar op (0341) 25 92 55 en
per e-mail op servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl.
Wij maken graag kennis met u!
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