
Wel kom bij Vrijwil ligerssteu npu nt Sa men Vrijwillig

Wilje informatie over welk vrijwilligerswerk er in Middelburg is en wat bijjou past? Ben je al vríjwilliger
en heb je een vraag of wil je een workshop volgen? Of begeleid je vrijwilligers als vrijwilligerscoördinator
of bestuurslid en heb je een vraag rondom vrijwillige inzet? Je bent van harte welkom bij
Vrijwilligerssteunpu nt Sa men Vrijwillig.

Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig zet zich in voor de ondersteuning, continuering en versterking van

vrijwillige inzet in Middelburg. Sacha, Eline, Rianne en Janneke, de teamleden van Samen Vrijwillig, doen

dit met veel plezier. Janneke: "Wij ontmoeten tijdens ons werk mensen die zich met veel betrokkenheid
en energie inzetten voor hun organisatie of goede doel. Hen ondersteunen bij vragen of bij het realiseren

van een nieuw project is ontzettend leuk om te doen."

Het team Samen Vrijwillig helpt mensen op weg die vrijwilligerswerk zoeken. Dit gebeurt via de online
vacaturebank, waar vrijwilligersorganisaties hun vacatures op kunnen publiceren. Zo heb je als

belangstellende één overzicht van vrijwilligersvacatures in Middelburg. Daarnaast ben je bij Samen

Vrijwíllig welkom voor een persoonlijk adviesgesprek. Sacha: "ïijdens een persoonlijk adviesgesprek,

denken we graag met je mee over welk vrijwilligerswerk goed bijje interesses en mogelijkheden past. lk

word er heel blijvan als ik op basisvan een gesprek een goede match kan maken tussen een vrijwilliger en

een organisatie. Soms kan het heel snel gaan; laatst had ik een gesprek, waarbij ik de dame in kwestie
direct aan een collega kon koppelen. Een week later was ze gestart als talentcoach."

Samen Vrijwillig verzorgt ook promotie van vrijwilligerswerk. Rianne: "Het in de spotlight zetten van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is een heel leuk onderdeel van ons werk. Verhalen en ervaringen
horen en die vervolgens delen via verschillende kanalen zorgt ervoor dat vrijwilligerswerk de aandacht
krijgt die het wat ons betreft verdientl".

Organisaties worden door Samen Vrijwillig ondersteund bij de werving van nieuwe vrijwilligers, via de

vacaturebank en door het organiseren van vrijwilligersmarkten. Een aantal keer per jaar organiseert
Samen Vrijwillig voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden bijeenkomsten waar zij elkaar kunnen

ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Samen Vrijwillig organiseert ook waarderingsevenementen voor vrijwilligers en coördineert het
Kennisplatform voor vrijwilligers, waar vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren zich kunnen inschrijven
voor workshops en trainingen.

Voelje welkom bijVrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig, we staan graag voor je klaarl
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