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welk vrijwilligerswerk 

past bi
j jou?

Woensdag 30 maart
9.30 uur tot 12.00 uur
Winkelcentrum De Tuinen
Naaldwijk

meedoen is goud!
www.westlandvoorelkaar.nl/vrijwilligersmarkt 

Wil je graag vrijwilligerswerk doen maar weet je
nog niet zo goed hoe, wat en wanneer?

Woensdag 30 maart organiseert Vitis Welzijn de
vrijwilligersmarkt. Dé plek om uit te vinden wat er
bij jou past!

Verschillende organisaties zijn aanwezig en maken
graag onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend kennis met jou!
                 
Kom je ook?

Alvast kennismaken met de verschillende organisaties? Kijk op:  
www.westlandvoorelkaar.nl/vrijwilligersmarkt

of scan de QR-Code
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30 maart
winkelcentrum de tuinen

 Westland voor Elkaar 
 Vitis Welzijn 
 Vitalis Maatjes
 Westlands Museum
 Stichting Seniorenraad Westland
 Bibliotheek Westland
 WNTweb
 Werodass
 Zonnebloem Honselersdijk
 KNV EHBO Naaldwijk
 Voedselbank Haaglanden
 Carma
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13. Humanitas Home-Start
14. KBO-PCOB
15. Kringloopwinkel Re-Sell
16. Stichting Westland Fairtrade
17. Taalhuis Westland
18. Careyn
19. VTV Thuismaatjes
20. De Vereeniging
21. Mentorschap Haag en Rijn
22. Vrienden van Staelduinse Bos
23. 's-Heeren Loo - het Westerhonk

Deelnemende organisaties

's Heeren Loo - het Westerhonk

Waar staat deze organisatie voor?
Wij zijn er voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Zij
wonen, werken en recreeren op ons woonzorgpark. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je betekent iets in het leven van onze clienten. Je maakt hun leven leuker! En
je krijgt er veel voldoening en dankbaarheid voor terug. 

Wat kun je bij ons doen?
- Maatje worden
- Activiteitenvrijwilliger
- Wandelen, fietsen of helpen bij zwemmen
Er is van alles mogelijk! 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk 

http://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk


Vrienden van het Staelduinse Bos

Waar staat deze organisatie voor?
De vereniging beheert bezoekerscentrum d'Oude Koestal in het Staelduinse
Bos. Vrijwilligers doen hier al het werk. Dit omvat o.a. voorlichting over de
natuur, excursies voor scholen en andere groepen, onderhoud van gebouw
en tuin. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
We hebben vrijwilligers nodig met uiteenlopende vaardigheden voor diverse
taken. Van natuurgids tot baliedienst, van apparatuur onderhouden tot
tentoonstellingen maken, er is veel verschillend werk. Dat varieert van een
enkele uurtjes per maand tot heel intensief bezig zijn. We komen als
"Vrienden" bij elkaar in werkgroepen en ook daarbuiten. Eigen inbreng wordt
zeer op prijs gesteld.

Wat kun je bij ons doen?
- Baliedienst: Je bent gastheer of gastvrouw tijdens de openingstijden.
Bezoekers wegwijs maken in het centrum, verkoop van artikelen, soms
voorlichting over natuur geven. 

- Onderhoud: Het gebouw wordt in eigen beheer onderhouden, van
schilderwerk tot een lampje vervangen. De tentoonstellings- en
inrichtingsgroep vraagt soms om hulp bij onderdelen van een expositie. 

- Audiovisuele zaken: Het verzorgen van de filmpresentaties, onderhoud
apparatuur, ook van video's in de tentoonstellingen

 
 
 

Meer informatie over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.hetstaelduinsebos.nl 

 

Westlandvoorelkaar

Hét online vrijwilligersplatform van Gemeente Westland
Wil jij ook het verschil maken als vrijwilliger op een manier die bij jou past?
Kun je wel een extra handje gebruiken? Ben je op zoek naar vrijwilligers?
Als je één van die vragen (of meer) met ja beantwoordt, dan ben je op
www.westlandvoorelkaar.nl op de goede plek.
Op Westlandvoorelkaar vind je vraag en aanbod op het gebied van
vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vraag, vind en help elkaar.

Inzet voor Oekraïne
Wat er gebeurt in Oekraïne is verschrikkelijk. Wat kun je doen om de
Oekraïense bevolking te helpen?  Of kun je de Oekraïense mensen hier
steunen? Op ons platform Westlandvoorelkaar worden lokale en landelijke
acties verzameld. Denk hierbij aan inleverpunten voor spullen, speciale
evenementen waarbij geld wordt ingezameld voor Oekraïne of andere acties. 
Wil jij helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Of heb je zelf een actie opgezet
die je meer onder de aandacht wil brengen?
Neem dan eens een kijkje op ons platform.

Meer weten over dit platform? Scan de QR-code of kijk op
www.westlandvoorelkaar.nl 

 

http://www.hetstaelduinsebos.nl/
http://www.westlandvoorelkaar.nl/
http://www.westlandvoorelkaar.nl/


Mentorschap Haag en Rijn

Waar staat deze organisatie voor?
Wij bieden mentorschap aan mensen met een ziekte of beperking, die moeite
hebben om voor hun eigen zorgbelangen op te komen. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Het is uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact. Je hebt
een grote eigen inbreng en je kunt het flexibel indelen. Je krijgt van ons
scholing en ondersteuning en een maandelijkse onkostenvergoeding. 

Wat kun je bij ons doen?
Als vrijwillig mentor ben je de wettelijk vertegenwoordiger en
vertrouwenspersoon van iemand met een ziekte of beperking. Je bezoekt je
cliënt regelmatig (circa 4 uur per maand) waardoor jullie elkaar goed leren
kennen. Zo kun je de wensen en meningen van je cliënt goed verwoorden en
hem of haar ondersteunen bij maken van beslissingen in zorg en welzijn. 

Meer informatie over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.mentorschaphaagenrijn.nl

 

Vitis Welzijn

Waar staat deze organisatie voor?
Vitis Welzijn is volop aanwezig in de Westlandse kernen met wijkcentra, Buurt
Informatiepunten, sociaal makelaars, welzijnsadviseurs en jongerenwerkers.
Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij
ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren,
elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar. Dit doen we met
ondersteuning van vrijwilligers, onder andere op Buurt Informatiepunten,
Westlandse Maatjes, Thuisadministratie en nog veel meer diensten. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Bij Vitis Welzijn zijn er ontzettend veel mogelijkheden voor vrijwilligers. Met
ruim 1.200 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met
lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door het brede aanbod is er
veel mogelijk, bijvoorbeeld activiteitenbegeleider, klussendienst, etc. 

Wat kun je bij ons doen?
Zoals hierboven benoemd is er veel mogelijk binnen Vitis Welzijn. Een actueel
vrijwilligersaanbod is te vinden tijdens de vrijwilligersmarkt, waaronder de
Westlandse Maatjes en de Vrijwillige Coaches. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.vitiswelzijn.nl

http://www.mentorschaphaagenrijn.nl/
http://www.vitiswelzijn.nl/


De Vereeniging

Waar staat deze organisatie voor?
Wij bieden ontmoetingsplekken voor zelfstandig wonende senioren in
Westland die elkaar wekelijks een dagdeel ontmoeten. Er is ruimte voor een
luisterend oor en afwisselende activiteiten, zowel binnen- als buitenshuis,
vanuit de behoefte van de deelnemers. Er wordt een band opgebouwd
waaruit vriendschappen ontstaan. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je kunt iets groots betekenen voor de deelnemers door iets kleins te doen!
Het is dankbaar om een groep te begeleiden, het geeft je een goed gevoel en
voldoening. Mensen kijken ernaar uit om naar De Vereeniging te komen, ze
worden gehoord en gewaardeerd. De dingen van het leven worden met
elkaar gedeeld. Daaraan kunnen bijdragen als vrijwilliger is een meerwaarde.

Wat kun je bij ons doen?
Je wordt bij ons begeleider van een vaste groep in één van de kernen van het
Westland. Dit doe je samen met andere vrijwilligers, nooit alleen! 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.vitiswelzijn.nl/diensten/de-vereeniging

 

Vitalis Maatjes

Waar staat deze organisatie voor?
Vitalis staat voor de positieve ontwikkeling van een kind en jongere (5-18 jaar)

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Door met jouw maatje plezier te hebben en allerlei verschillende activiteiten
te doen buitenshuis of gezellig bij jou thuis, draag je spelenderwijs bij aan het
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van een kind. "En het is gewoon
leuk!"

Wat kun je bij ons doen?
Als maatje bij Vitalis word je aan een kind of jongere (5-18 jaar) gekoppeld die
bij jou past kwa karakter en temperament, interesses, de behoefte van het
kind en jouw kwaliteiten als vrijwilliger. Samen gaan jullie eens in de veertien
dagen een dagdeel met elkaar op pad; leuke dingen doen zoals; naar het
strand, picknicken, beach-ballen, of vissen, naar de kinderboerderij, pizza
bakken, Netflixen, sjoelen, plantjes poten, vuurtje stoken, noem maar op, je
kunt alles doen wat je samen leuk vindt! Het doel is dat het kind door jouw
aandacht en positieve interesse en de gezelligheid, groeit in zijn
zelfvertrouwen en daardoor stevig(er) in zijn schoenen komt te staan.
Hiermee beogen wij te voorkomen dat het kind (meer) problemen krijgt en
daardoor intensieve en veel duurdere professionele hulpverlening nodig
heeft. Als maatje, ben je een 'grote broer', een 'toffe tante' of 'lieve opa', geen
hulpverlener. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.vitalismaatjes.nl 

 

http://www.vitiswelzijn.nl/diensten/de-vereeniging
http://www.vitalismaatjes.nl/


VTV Thuismaatjes

Waar staat deze organisatie voor?
Wij koppelen vrijwilligers aan kinderen, jongeren of volwassenen met een
beperking, om samen leuke activiteiten te doen. Het vergroot hun [sociale]
wereld, waarbij de individuele aandacht hen de kans geeft om te groeien en
op te bloeien. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Het is individueel. De afspraken zijn in onderling overleg te maken. De inzet
varieert van eens per week tot eens per maand. Doordat je langer bij het
kind, de jongere, volwassene of het gezin betrokken bent, zie je hen letterlijk
en figuurlijk groeien! Mantelzorgers krijgen even tijd voor zichzelf of hun
andere gezinsleden. Jij maakt hen blij!

Wat kun je bij ons doen?
- Ben jij de vrolijke noot voor Bas? We zijn op zoek naar een gezellig,
vriendelijk maatje voor deze jongen. Hij houdt van muziek maken en beetje
met zijn gitaar spelen. Bas heeft een verstandelijke beperking en een vorm
van autisme. Hij functioneert op 2-3 jarige leeftijd. Bas is een lief, enthousiast,
vrolijk en tevens zorgzaam kind, maar kan zichzelf niet vermaken. 

- Samen een terrasje pakken, naar de film of een wandeling maken, dat is iets
waar veel mensen naar uit kijken. Zo ook Joëlle van 41 jaar. Zij zoekt een
maatje om dit soort leuke dingen mee te ondernemen. Ze heeft een licht
verstandelijke beperking en een vorm van autisme. Ze heeft zelf een klein
hondje. Het liefst wil ze op pad met een gezellige, rustige vrouw van ongeveer
haar eigen leeftijd. Heb jij tijd op vrijdagavond of in het weekend? 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes

 

Westlands Museum

Waar staat deze organisatie voor?
Het Westlands Museum is dé plek om kennis te maken met de historie van
deze bijzondere streek, het grootste glastuinbouwgebied van de wereld.
Naast de vaste tentoonstelling zijn er jaarlijks wisselende exposities en
worden in en om het museum allerlei activiteiten georganiseerd. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je wordt onderdeel van een organisatie met bijna 100 vrijwilligers. Jaarlijks
gaan we met zijn allen een dagje uit, en je kunt altijd gratis het museum
bezoeken, met partner. We zorgen voor een goede introductie en begeleiden
je in je werk.

Wat kun je bij ons doen?
- Rondleider: Het museum verzorgt op verzoek rondleidingen voor groepen
van 10 tot 20 personen. Als rondleider zorg je voor ontvangst van de groep
en voor uitleg van het programma. Daarna leid je de groep rond. 

- Medewerker catering: Het museum biedt de mogelijkheid om
groepsbijeenkomsten te organiseren, voor bijvoorbeeld een verjaardag of
een bedrijfsuitje.  Deze groepen bezoeken niet alleen het museum, maar
willen meestal ook iets nuttigen en/of drinken. 

- Tuinvrijwilliger: De museumtuin is het pronkjuweel van het Westlands
Museum en om dat zo te houden zijn elke ochtend vrijwilligers in de weer om
te planten, te wieden, te telen en te oogsten. Onder leiding van de tuinchef
worden  de werkzaamheden alleen of in groepjes worden uitgevoerd.
Gezelligheid is belangrijk, dus het is nodig dat je in teamverband kunt werken.

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.westlandsmuseum.nl

 

http://www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes
http://www.westlandsmuseum.nl/


Stichting Seniorenraad Westland

Waar staat deze organisatie voor?
De Seniorenraad is een spreekbuis voor alle Westlandse 55-plussers

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
De seniorenraad is een belangenorganisatie in de gemeente Westland. Een
zelfstandige organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de
gemeente en zorginstellingen en andere organisaties. Wij mogen ons
gesprekspartner noemen, we worden serieus genomen en onze inbreng
wordt op tal van zaken die senioren aangaat gevraagd.

Wat kun je bij ons doen?
- Mobiliteit en Vervoer: Bij ons is er een plekje vrij voor iemand die gevoel en
kijk heeft op mobiliteit in de breedste zin van het woord. Lichamelijke
mobiliteit zoals sport maar die ook met anderen de discussie wil aangaan
over de vraag van “Hoe komen de senioren we van A naar B?” 

- Werk en Inkomen: Voor iedereen een belangrijke zaak. Inkomen, maar hoe
zit het wanneer je vanwege je leeftijd niet aan werk komt. In de commissie
Werk en inkomen kan je helpen om daar verandering in te brengen 

- Communicatie en Voorlichting: Er wordt overal en altijd te weinig
gecommuniceerd, zegt men. In de commissie Communicatie en Voorlichting
zijn we daarom op zoek naar iemand die zelfstandig kan werken en
bijvoorbeeld de bezoeken aan de kernen kan opzetten. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.seniorenraad-westland.nl

 

Careyn

Waar staat deze organisatie voor?
Onze organisatie staat voor zorg, zowel in de verzorgingshuizen als daar
buiten.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
 • Uit onderzoek is gebleken dat anderen helpen je gezonder, vrolijker en
relaxter maakt. 
• Vrijwilligerswerk is dé manier om andere mensen te ontmoeten en je
netwerk te vergroten. Een luisterend oor kan al heel veel betekenen en
zorgen voor een glimlach van een bewoner Elke bewoner heeft een eigen
geschiedenis dus nooit saai 
• Je kan vrijwilligerswerk doen op de momenten die jou goed uitkomen

Wat kun je bij ons doen?
- Ondersteuners voor de activiteitenbegeleiders

- Hulp in het restaurant

- Tuinvrijwilliger.

 
Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 

www.careyn.nl
 

http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.careyn.nl/


Taalhuis Westland

Waar staat deze organisatie voor?
Taalhuis Westland biedt ondersteuning aan volwassenen bij het aanleren of
verbeteren van taal- en digitale vaardigheden, zoals lezen, schrijven, spreken
en een weg vinden in de digitale wereld.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Om op een volwaardige manier mee te kunnen doen in de maatschappij is
kennis van de Nederlandse taal van groot belang. Als vrijwilliger help je
iemand met het verbeteren van de basisvaardigheden, maar help je ook met
het vergroten van het zelfvertrouwen om in het Nederlands te spreken.

Wat kun je bij ons doen?
- Taalmaatje: Na een korte cursus word je op basis van beschikbaarheid
gekoppeld aan iemand die de Nederlandse taal graag (beter) wil leren lezen,
schrijven of spreken. Gemiddeld vindt er iedere week een ontmoeting plaats
van ongeveer een uur. 

- Voorleesvrijwilliger: De Voorleesvisite richt zich op het stimuleren van taal
voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De bibliotheek is op zoek naar nieuwe
voorleesvrijwilligers die wekelijks bij een gezin thuis langskomen. 

- Coördinator Voorleesvisite: Om de projectleider te ondersteunen zijn we op
zoek naar een coördinator Voorleesvisite. Je gaat bij gezinnen langs om uitleg
over het project te geven, koppelt vrijwilligers aan gezinnen en gaat langs bij
het eerste bezoek van een vrijwilliger aan een gezin. Daarnaast heb je
regelmatig contact met de projectleider en de vrijwilligers over de voortgang. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.bibliotheekwestland.nl/taalhuis/taalhuis-westland

 

Bibliotheek Westland

Waar staat deze organisatie voor?
Bibliotheek Westland gelooft dat mensen die zichzelf ontwikkelen gelukkiger
en gezonder zijn en in staat zijn om blijvend en volwaardig te participeren in
de samenleving. Daarvoor vormen we samen met partners een dynamisch
platform waar Westlanders elkaar kunnen ontmoeten om te lezen, te leren
en kennis en verhalen te delen. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
In onze dynamische en steeds veranderende organisatie zijn verschillende
afwisselende taken te vervullen. Als je van het leuk vind om met mensen om
te gaan, kun je als vrijwilliger echt het verschil maken! 

Wat kun je bij ons doen?
- Vrijwilliger in de bibliotheek: Ter ondersteuning van het team in de
bibliotheek zijn wij op zoek naar mensen die een taak op zich willen nemen.
Houd je van mensen en van boeken? Ben je gastvrij en geïnteresseerd? Dan
is dit echt iets voor jou!

- Voorleesvrijwilliger bij Verhalen rond de tafel: In zes verpleegtehuizen wordt
wekelijks voorgelezen aan bewoners. Met elkaar rond de tafel zitten en
luisteren naar een verhaal of praten over een actueel onderwerp is een
waardevolle tijdsbesteding. 

- Gastvrouw/heer bij VU Westland:  Voor de cursuslocatie in ’s-Gravenzande,
aan de Julianaweg, zijn wij op zoek naar gastvrouwen of -heren in de
avonduren. Je taak bestaat vooral uit het welkom heten van cursisten en het
verzorgen van koffie en thee voor cursisten en docenten.

Meer weten over deze orgaisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.bibliotheekwestland.nl

 

http://www.bibliotheekwestland.nl/taalhuis/taalhuis-westland
http://www.bibliotheekwestland.nl/


WNTweb

Waar staat deze organisatie voor?
WNTweb is een netwerkorganisatie voor scholen, 
kinderopvangorganisaties en bedrijven die willen 
bijdragen aan educatie over natuur, techniek, gezonde voeding, glastuinbouw
en duurzaamheid. We gaan hiervoor samenwerkingen aan met diverse
bedrijven en organisaties, zorgen voor kwalitatief goede natuur-, milieu- en
techniekeducatie, we organiseren ontmoeting en uitwisseling van kennis en
ervaringen en coördineren participatieprojecten. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Vrijwilligerswerk bij WNTweb is divers; je kunt zelf aangeven waarmee je wilt
helpen en hoe vaak je komt. Je kunt ons helpen bij het ontwikkelen van
lessen en als je het leuk vindt, assisteren bij de diverse activiteiten. 

Wat kun je bij ons doen?
We zijn altijd blij met mensen die ons assisteren bij de lessen die wij geven
op het gebied van techniek, duurzaamheid of natuur. Ook is het fijn als
mensen mee willen denken met het opzetten van nieuwe lessen of
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een Girls Day, een techniekdag speciaal
voor meisjes. Of hulp bij een workshop insectenhotels maken, in het
Prinsenbos. We hopen je te gaan zien!

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.wntweb.nl

 

Stichting Westland Fairtrade

Waar staat deze organisatie voor?
De Stichting Westland Fairtrade heeft ervoor gezorgd dat de gemeente
Westland een Fairtrade Gemeente is. In een Fairtrade Gemeente zorgen
inwoners, winkels, maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale
overheid individueel en gezamenlijk voor meer eerlijke handel. Het is nu onze
taak om de titel te behouden, maar bovenal is het onze missie om zoveel
mogelijk mensen kennis te laten maken met Fairtrade en hen te bewegen
deze producten te gaan gebruiken. Dat alles om producenten in
ontwikkelingslanden een kans te geven op een beter bestaan.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Allereerst de gedachte dat je vanuit ons kleine Westland een positieve impact
kunt hebben op het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden. Onze
Stichting is flexibel en erg open. Je kunt creatief zijn en krijgt volop de kans
om mee te denken.

Wat kun je bij ons doen?
Wij zoeken een nieuwe voorzitter die affiniteit heeft met duurzaamheid en
Fairtrade. Zij/hij moet bestuurlijke ervaring hebben en een goede
communicator zijn. We hebben iemand nodig die Fondsen kan werven in de
ruimste zin van het woord. En we zijn op zoek naar een enthousiasteling die
zich in wil zetten voor het organiseren van evenementen.

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.westlandfairtrade.nl 

 

http://www.wntweb.nl/
https://www.westlandfairtrade.nl/
https://www.westlandfairtrade.nl/


Werodass

Waar staat deze organisatie voor?
Bij Werodass begeleiden wij mensen in een rolstoel en met een rollator met
verschillende dansen, zoals Engelse wals , Weense wals, tango, ect.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Door onze deelnemers te begeleiden kun je mensen laten genieten van
muziek en dans, ook als het misschien niet meer zo vanzelfsprekend is om te
dansen. Dat is niet alleen voor onze deelnemers, maar ook voor jezelf een
verrijking. Muziek verbindt!

Wat kun je bij ons doen?
Bij ons begeleid je mensen die gebonden zijn aan een rolstoel, of die zich
moeten verplaatsen met behulp van een rollator. Samen genieten van
dansen op de muziek van toen en nu! 
Wij zijn doorlopend op zoek naar begeleiding voor onze deelnemers. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.werodass.nl

 

Kringloopwinkel Re-Sell

Waar staat deze organisatie voor?
Al meer dan 10 jaar zet Re-sell Kringloopwinkel zich met ruim 60 enthousiaste
vrijwilligers in voor het goede doel. 100% van onze nettowinst schenken wij
aan zeer uiteenlopende projecten van lokaal tot wereldwijd!

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Bij Re-sell zijn we trots op het enthousiasme, de inzet én de onderlinge
samenwerking van al onze vrijwilligers! Iedere medewerker levert op zijn of
haar eigen manier een bijdrage aan onze mooie organisatie en krijgt hierin
ook een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Ieder dagdeel heeft
zijn eigen vaste groep medewerkers waardoor iedereen goed op elkaar is
ingespeeld.

Wat kun je bij ons doen?
- Winkelmedewerker voor diverse dagdelen (3 á 4 uur) : Sorteren en prijzen
van binnengekomen goederen, inrichten en bijhouden winkel, klanten
adviseren, kassawerkzaamheden 

- Bestuursleden: Ongeveer 1x in de 6 weken vergadering (± 2 uur), overige tijd
en werkzaamheden afhankelijk van soort bestuursfunctie

 
 
 
 
 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.re-sell.nl

 

http://www.werodass.nl/
http://www.re-sell.nl/


Zonnebloem Honselersdijk

Waar staat deze organisatie voor?
De Zonnebloem Honselersdijk vindt dat het hebben van een lichamelijke
beperking geen belemmering mag zijn om leuke dingen te doen. Onze
vrijwilligers onderhouden regelmatig contact en doen samen met de gast
dingen waar ze allebei energie van krijgen. Daarnaast organiseren we
activiteiten, worden er vakanties aangeboden en bieden we voordelige
rolstoelhuurauto's aan, zodat je eenvoudig met vrienden en familie erop uit
kunt. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Als vrijwilliger voorkom je dat gasten door hun lichamelijk beperking in een
isolement raken. Dit wordt gedaan door het onderhouden van regelmatig
contact en het ondernemen van leuke dingen met je gast individueel of in
groepsverband. Hieruit ontstaan vaak de meest hechte vriendschappen. 

Wat kun je bij ons doen?
- Vrijwilligers die langsgaan bij iemand in de buurt op huisbezoek, samen de
deur uitgaan om te wandelen of een terrasje te pakken. Het helpen bij
activiteiten die worden georganiseerd en/of helpen bij een dagje uit. Je draagt
bij dat mensen met een lichamelijk beperking even uit hun isolement worden
gehaald. 

- Bestuurslid bezoekwerk: Als bestuurslid bezoekwerk voer je
intakegesprekken met mensen die huisbezoek wensen en voet je
intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers. Je koppelt gasten en vrijwilligers op
basis van interesses en wensen aan elkaar. Je stimuleert en begeleidt
vrijwilligers bij hun werkzaamheden. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.zonnebloem.nl/honselersdijk

KBO-PCOB

Waar staat deze organisatie voor?
Belangenbehartiging voor alle senioren op lokaal en landelijk niveau.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Vrijwilligerswerk bij ons is leuk omdat men samen met anderen iets kan
beteken voor de leden van de vereniging en mensen blij kan maken.

Wat kun je bij ons doen?
- Een bestuursfunctie vervullen 
- Als ondersteuner voor het bestuur met een speciale taak. 
- Voor de invulling zorgen van een gezellige middag. (bv sprekers uitnodigen) -
Bezorgen van het maandelijks magazine.

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.kbo-pcob.nl

 

http://www.zonnebloem.nl/honselersdijk
http://www.kbo-pcob.nl/


Humanitas Home-Start

Waar staat deze organisatie voor?
Home-Start staat voor vriendschappelijk contact tussen vrijwilligers en
gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Home-Start is een
organisatie die vrijwilligers koppelt aan gezinnen met jonge kinderen, die het
even moeilijk hebben. Als vrijwilliger ga je éénmaal per week een paar uurtjes
bij het gezin langs en bied je vriendschappelijke ondersteuning, waar het op
dat moment het meest nodig is. De ondersteuning kan van alles zijn, maar
voorop staat dat het contact tussen de moeder en de vrijwilliger groeit op
basis van vertrouwen en je als vrijwilliger uitgaat van de vraag van het gezin.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Als vrijwilliger van Home-Start geef je een ouder (en kind) aandacht. Je bent er
voor de ander zonder oplossingen te (moeten) bedenken. De vrijwilliger krijgt
een gedegen training met certificaat en fijne ondersteuning van een
professionele coördinator. Natuurlijk worden eventuele kosten voor de
vrijwilliger vergoed.

Wat kun je bij ons doen?
- Vrolijke alleenstaande moeder met 2 schoolgaande kinderen en een
pasgeboren baby komt handjes te kort! Wie komt haar ondersteunen?!

- Betrokken moeder in een mannengezin die alle ballen in de lucht weet te
houden vindt het fijn om samen ontspannende activiteiten te ondernemen.

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.humanitas.nl/programmas/home-start

 

KNV EHBO Naaldwijk

Waar staat deze organisatie voor?
Een pleister plakken kunnen we allemaal, maar wat als de snee wat dieper is
en het bloeden maar niet wil ophouden? Bent u wel eens getuige geweest
van een ongeval en wist u niet wat u moest doen? Meegemaakt dat iemand
onwel werd? Of dat uw eigen kind iets overkwam? Heeft iemand anders toen
hulp geboden? Dat is mooi. Of stond iedereen er bij te kijken, maar deed
niets? Dat is jammer. Wij leren onze leden een situatie in te schatten en
verergering van de situatie te voorkomen. door de meldkamer waardevolle
informatie te geven en het slachtoffer te helpen om die kostbare minuten te
overbruggen totdat de professionele hulp is gearriveerd. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Wij staan paraat bij verschillende evenementen binnen de Westlandse
kernen van Naaldwijk en Honselersdijk. Wij hebben tientallen jaren ervaring
met de eerste hulpverlening bij evenementen, zoals de Naaldwijkse
feestweek, concerten of (muziek)evenementen, sportevenementen (zoals de
Westland Halve Marathon) , Naaldwijkse en Honselse wielerrondes,
sporttoernooien en overige festiviteiten. 

Wat kun je bij ons doen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een EHBO diploma (of de bereidheid om
dit te halen) die bij bovenstaande evenementen kunnen meedraaien in onze
hulpverleningsactiviteiten.  Daarnaast zoeken we een programmeur, iemand
die ervaring heeft met de 'Google-for-non profit- Suite' en die ons wil helpen
om een aantal administratieve processen te automatiseren. 

 
 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.ehbonaaldwijk.nl

http://www.humanitas.nl/programmas/home-start
http://www.ehbonaaldwijk.nl/


Carma - centrum voor leven met en na kanker

Waar staat deze organisatie voor?
Ondersteuning bij leven met en na kanker

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Wil jij een luisterend oor bieden bij Carma in Naaldwijk of op de afdeling
oncologie in het Reinier de Graaf Gasthuis? Kun jij je goed inleven in een
ander zonder in te vullen? Kun je goed samenwerken in een enthousiast
team? Sta je open voor trainingen? Dan ontmoeten we je graag!

Wat kun je bij ons doen?
- Gastvrouw/gastheer bij Carma - centrum voor leven met en na kanker

- Vrijwilliger op de afdeling oncologie in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op
www.carmacentrum.nl

 

Voedselbank Haaglanden

Waar staat deze organisatie voor?
De Voedselbank Haaglanden biedt hulp aan iedereen die na het betalen van
hun vaste lasten niet genoeg geld overhouden voor voedsel. Wekelijks
verzien we ongeveer 1850 huishoudens in de regio Haaglanden van een
voedselpakket. We krijgen voedsel gratis en distribueren dit, ook gratis, vanuit
het distributie centrum in Wateringen naar 25 uitgifte punten. Al dit werk
wordt gratis gedaan door al onze vrijwilligers. Een waardevolle inzet van
mensen in de regio, voor de regio. Iedereen is bij ons vrijwilliger. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
De Voedselbank Haaglanden staat voor een team van vrijwilligers waar je je
kan inzetten, collega's ontmoet, je kunt bijdragen aan de maatschappij en
waar je kunt leren als je dat wilt. Je kan starten op een plek binnen de
organisatie, doorgroeien in ander werk en bij een ander team behoort ook
tot de vele mogelijkheden. Kortom er is veel te doen. Jouw bijdrage wordt
bijzonder op prijs gesteld. In het distributiecentrum werken de vrijwilligers
met professionele apparatuur zoals pompwagens en vorkheftrucks.
Daarnaast hebben we vrijwilligers voor onze koel- en vries cellen. Voor
transport van voedsel naar en van het distributiecentrum rijden
transportbussen en koelwagens. Zo rijden ongeveer 15 chauffeurs in een
poule 5 dagen in de week. Daarnaast hebben we vrijwilligers die werken in
teams PR en Communicatie, Financiën, Logistiek, Voedselveiligheid en HR. 

Wat kun je bij ons doen?
We zijn op dit moment op zoek naar een dag-coördinator, logistiek manager,
koel- en vries medewerkers en administratieve ondersteuners. 

Meer weten over deze organisatie? Scan de QR-code of kijk op 
www.voedselbankhaaglanden.nl

 

http://www.carmacentrum.nl/
http://www.voedselbankhaaglanden.nl/


Pijlers van de samenleving

Het Hele Westland plaatst elke twee weken een rubriek over mensen die
vrijwilligerswerk doen onder het kopje: 'Pijlers van de samenleving'. Natuurlijk
om de vrijwilliger in het verdiende zonnetje te zetten, maar met deze rubriek
laten we ook de veelzijdigheid van het vrijwilligerswerk zien en hoe leuk het
kan zijn! Hieronder lichten we drie inspirerende pijlers uit.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer lezen over deze verhalen, of benieuwd naar andere verhalen? 
Scan de QR-code of kijk op www.westlandvoorelkaar.nl/inspiratie 

Cursussen en workshops

Op Westlandvoorelkaar worden er diverse cursussen en e-learnings
aangeboden door verschillende maatschappelijke organisaties.
Om jou te ondersteunen in je vrijwilligerswerk, je kennis te vergroten en jezelf
te ontwikkelen.
Hier op Westlandvoorelkaar vind je de cursus die bij je past. Een cadeautje
van ons, voor jou... omdat we zo blij met je zijn!
Klik op de diverse cursussen en/of e-learnings en meld je aan. We nemen dan
zo snel mogelijk contact met je op en je ontvangt de link naar jouw gekozen
e-learning direct in je mailbox.

Benieuwd naar het complete aanbod? Scan de QR-code of kijk op
www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod

Hans van der Hoeven
Hans van der Hoeven (71) is al 18 jaar vrijwilliger bij Vitis

Welzijn en heeft de organisatie zo zien groeien van
 een handjevol naar 70 medewerkers. Hij doet

verschillende klussen bij Vitis Welzijn en werkt ook hard
voor kringloopwinkel Re-Sell en Doel Delfland.

“Ik heb van mijn moeder geleerd dat je wat voor een
ander over moet hebben.

 
Ola Torkmani
Ola Torkmani (23) komt uit Syrië en woont sinds 
anderhalf jaar in Wateringen, bakt graag en haar 
koekjes en taarten zijn inmiddels beroemd in 
haar omgeving. “Ik heb geen recept nodig. Niet 
uit een boek en niet van internet. Ik heb 
familierecepten.”

Dionne van Dijk
Dionne van Dijk (18) is al sinds haar achtste

vrijwilliger op de kinderboerderij. Toch volgt ze
nu een opleiding om met kinderen te werken en niet met
dieren. “Ik twijfelde tussen de opleidingen paraveterinair

en pedagogisch medewerker en heb uiteindelijk voor
de kinderen gekozen. Maar op de kinderboerderij werk ik

met allebei.
 

http://www.westlandvoorelkaar.nl/inspiratie
http://www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod

