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Vrijwilligers geven kleur aan het leven van onze cliënten.  
Je kunt al met iets kleins een groot geluksgevoel bereiken. 
Wees welkom voor betekenisvol vrijwilligerswerk!

Weet jij wel 
hoe belangrijk 

jij bent?

0229 - 57 64 16  |  info@vrijwilligersnh.nl  |  www.vrijwilligersnh.nl  

Een uurtje in de week of eens per maand?  
Samen kijken we naar wat jij te bieden hebt, wat onze cliënten  
nodig hebben en maken we een mooie match.

Bezoek www.vrijwilligersnh.nl om alle hulp- en  
contactvragen te bekijken.... en vooral: heel veel voldoening!  

Dat is wat een vrijwilliger haalt 
en brengt bij VrijwilligersNH

Lachen, leren, kleine dingen 

koesteren, grote dingen  

ondernemen, vertrouwen 

brengen en ontvangen



Betekenisvol vrijwilligerswerk

Wij geloven in dingen doen die bij je passen, 
waar je goed in bent en die je leuk vindt.  
In je privéleven, je werk én als vrijwilliger. 
VrijwilligersNH biedt vrijwilligerswerk aan 

mensen die ouder worden of door een be-
perking moeilijk(er) contact kunnen maken. 
Waar jouw hart ook ligt en waar je ook voor 
kiest, weet dat jij het verschil kunt maken!

Wat bieden wij jou? 

Een fijne omgeving en leuke collega’s.  
Als vrijwilliger heb je de mogelijkheid om  
te leren, is er aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling, ontmoet je nieuwe mensen 
en word je gewaardeerd. Als je interesse 
hebt om vrijwilliger te worden, gaan we 
eerst met elkaar in gesprek. We kijken  
naar de aanvragen, naar jouw wensen  
en talenten en proberen een mooie match 
te maken welke we vastleggen in een 
vrijwilli gersovereenkomst. 

Tijdens je vrijwilligerswerk heb je een vast 
contactpersoon. Je bent verzekerd tegen 
wet telijke aansprakelijkheid en ongevallen. 
Verder ontvang je reiskosten en hebben 
wij een mooi attentiebeleid. Ook wordt 
een gratis verklaring omtrent het gedrag 
aangevraagd. 
 

Na de kennismaking op de locatie of met 
de cliënt ga je proefdraaien. Daarna heb je 
een gesprek met jouw contactpersoon en 
bespreek je samen of de verwachtingen zijn 
uitgekomen. Is het een goede match, dan 
zetten we hem voort. Is het toch niet de 
beste match, dan gaan we samen op zoek 
naar een andere passende activiteit. Jaar-
lijks wordt het vrijwilligers werk geëvalueerd
 

Adviesraad Vrijwilligers

De belangen van onze 1.400 vrijwilligers 
worden onder meer behartigd door de 
Adviesraad Vrijwilligers. De raad geeft 
gevraagd en ongevraagd deskundig advies 
over allerlei zaken die betrekking hebben 
op vrijwilligerswerk en denkt mee in het 
vrijwilligersbeleid.

Plezier voor iedereen

VrijwilligersNH heeft verschillende diensten en projecten

Diensten en projecten vanuit VrijwilligersNH en mooie samenwerkingen 

met andere organisaties en gemeenten delen wij graag met jullie via onze 

website en social media kanalen. Ook hebben wij een VrijwilligersNH app 

waar wij het laatste nieuws delen met onze vrijwilligers.

Vrijwilliger dagbestedingBezoekmaatje Chauffeur

Kookvrijwilliger

Zelfstandig reizen Formulierenbrigade

Wensen vervullen

Warm afscheid

Vrijwilliger Leescafé

Bezoek onze website 
om alle hulp- en 

contactvragen 
te bekijken.
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