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Vrijwilligerscentrale Zutphen
onderdeel Perspectief Zutphen.

Perspectief Zutphen  is een 
welzijnsorganisatie in Zutphen



Vrijwilligerscentrale Zutphen:

1. Vrijwilligerswerk

2. Ondersteunende diensten

3. Mantelzorg

4. Projecten

5. Activiteiten en evenementen



Vrijwilligerswerk: vacaturebank

- Vraag en aanbod: vrijwilligerswerk organisaties 
Zutphen

- Aanbod en vraag: (toekomstige) vrijwilligers



Wat bieden wij? 

1. Bemiddeling
Organisaties: website, mappen op 7 locaties, 
Facebook, Twitter, nieuwsbrief
Vrijwilligers: persoonlijk, mailing, Aan de Slag, MAS, 
Fysieke aanwezigheid in de wijk

2. Netwerken

3. Trainingen, workshops op aanvraag: 18 per jaar

4. Informeren en (door)verwijzen

5. Maatwerk



Een evenement en je hebt vrijwilligers nodig!

Wat is belangrijk?

Missie/visie evenement: wie ben je?
Wees helder in wat je zoekt, wat vraag je?

Taken qua grootte en flexibiliteit
Duidelijk functieomschrijving van werkzaamheden

Waarom jouw evenement kiezen?
Voor wie geschikt? Wie vraag je?

Welke competenties?
Organiseer betrokkenheid

Wat bied je de vrijwilliger aan? 
Wensen van een toekomstig vrijwilliger

Verantwoordelijkheden



DUS:

Wat is interessant aan het geboden vrijwilligerswerk, van mijn 
evenement? Wat is mijn aanbod en wat levert dat de vrijwilliger  op

Hoe veel (tijds)investering vraagt de activiteit?  

Waar vindt het evenement plaats? Locatie?  Kun je ook bijdragen op 
afstand? Waar ga je zoeken naar vrijwilligers? 

Wie heb je klaar staan om vrijwilligers welkom te heten? De mensen die 
de organisatie van het evenement vormen, bepalen de organisatiecultuur 
waarin een nieuwe vrijwilliger ontvangen wordt. 



De motivatie van vrijwilligers wordt beïnvloed 
door hun levensloop, situaties en gebeurtenissen 
die iemand gedurende zijn leven meemaakt. 

Levensfases vrijwilligerswerk :
Scholier
Weinig verantwoordelijkheden, ontdekken van interesses 
Snuffelstages
Student 
Verkennen van beroepen, ontplooien, beleven 
Vaardigheden en talenten ontplooien 
Starter op de arbeidsmarkt 
Ontwikkelen beroepsidentiteit, keuzes maken 
Samenstellen portfolio 
Nieuw gezin 
Drukke combinatie van werk en zorg voor kinderen 
Flexibel of episodisch vrijwilligerswerk, bij voorkeur rekening houden met 
school- en opvangtijden 



Vervolg:

Sandwich-leeftijd
Drukke combinatie van oudere kinderen, werk en zorg voor oudere 
ouders 
Flexibel of incidenteel/eenmalig vrijwilligerswerk, 

Pensioen
Aanpassen en afbouwen, reflectie 
Inzet van ervaringskennis, adviseursrol 

Actieve oudere 
Invullen vrije tijd, bewust of onbewust selecteren in wat kan 
Adviseursrol of juist uitvoering zonder veel verantwoordelijkheid 

Oudere oudere
Onderhouden sociale contacten wordt moeilijker Verkennen wat kan 
tussen vrijwilliger zijn en cliënt zijn



Vrijwilligers van nu:

De handjes voor de basistaken vind je niet meer zoals vroeger. 

Vrijwilligers van tegenwoordig zijn niet meer de mensen die hun vrije tijd oneindig 
inzetten vrijwilligerswerk. 

Mensen werken veel, hebben een druk sociaal leven.

De nieuwe vrijwilliger wil weten hoe lang hij/zij ‘aan een klus vastzit’ en hoeveel 
uur het per week kost. 

Door taken zo concreet mogelijk te maken (bijv. voor een bepaalde periode een 
klus aanbieden ) weten mensen waar ze aan beginnen en zijn ze eerder geneigd 
hier voor te kiezen. Evenementen passen hierin.

Afspraken nakomen en niet meer vragen van een vrijwilliger.

De kunst is om de juiste vrijwilligers te vinden voor een klus; zoek naar een taak 
die past bij de passie van een persoon en aansluit bij zijn/haar competenties.



Hoe ziet jouw vacature/aanvraag vrijwilliger eruit?



Praktisch:
Overeenkomst
Verzekering
VOG
Contactpersoon



vrijwilligerscentrale-zutphen.nl

Bedankt en succes!


