Even voorstellen

Voor vrijwilligers werk
in het Westland

Maken doing good
makkelijk

Vitis Vrijwillige-inzet bemiddelt vraag en aanbod op de 'vrijwilligersmarkt',
Wij helpen organisaties contacten te leggen met elkaar, bieden actuele
cursussen, organiseren bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, bieden
vrijwilligers extra begeleiding en geven advies op maat.

Netwerk
Voor wie:
(Vrijwillige) Vrijwilligerscoördinatoren
in het Westland.
Doel:
Bespreken van actuele thema´s en
uitdagingen waardoor we elkaar
kunnen versterken.
Informeel:
Oproep voor hulp of samenwerken

UItdagingen
1.
2.
3.
4.
5.

We zien elkaar niet meer.
We zien elkaar alleen digitaal.
Digitaal werken lukt niet iedereen.
Er is geen vrijwilligerswerk meer.
Andere uitdaging?

Kortom:
Hoe houden we
de vrijwilligers
betrokken?

.

Typ in de chat
wat er voor jouw
organisatie de
grootste uitdaging
is in het betrokken
houden van
vrijwilligers?

Verandering
Gezond vrijwilligersbestand tijdens
en na Corona.
Welke verandering in je
vrijwilligersbestand zie je nu het
meest gebeuren?
1. Vrijwilligers vertrekken
2. Vrijwilligers komen
3. Vrijwilligers veranderen van
functie
Omgaan met de uitdagingen heeft
invloed op jouw vrijwilligersbestand.

.

Typ in de chat
welke bij jou het
meest van
toepassing is?

1. Contact

2. Informeer

3. Bied ruimte

-

- Persoonlijk contact
- Bel je vrijwilliger op
- Zet een telefooncirkel
op

-

5. Laat meedenken

6. Daar waar het kan: zet
je vrijwilligers in

Nieuwsbrief
Social media
WhatsAppgroep
(digitale) verrassing of
opvrolijkkaart

4. Investeer

- Online training
- Corona alternatieven
(westlandvoorelkaar)
bedenken
- Incidenteel langskomen - Neem mee in nieuwe
- Ludieke actie
ideeën

Toon begrip
Bied alternatieven aan
Splits actief/niet actief
Blijf informeren en
investeren

Contact met vrijwilligers
Online
Contactvorm

Gebruik social

Nieuwsbrief

Ontmoeten

Vergaderen

Scholen

media
• Microsoft Teams

• Youtube

• vrijwilligersnieuwsbrief

• bijpraat/koffie moment

• ALV

• kookworkshop

• Zoom

• Instagram

• interview met vrijwilligers

• games (e-sport, Wordfeud)

• stellingen

• deelnemen aan

• WhatsApp

• Facebook

• voorstellen

• pubquiz

• website

• nieuwtjes delen

• ontmoetingsgroep

• e-mail

• activiteiten delen

webinars

Offline
Contactvorm

Waarderen

Stimuleren

Verbinden

• bellen

• kaartje sturen

• inzetten wat wel mag

• samen uitdaging aangaan

• bezoek op de stoep

• iets langsbrengen

• maatjes worden

• road to tokyo

• samen wandelen of fietsen

• brievenbuscadeau

• chauffeur bij rondbrengen

• wandel app

• langs gaan 1op 1

• boodschappenpakket

• klussen

• doing good acties

• samen fietsen

• verjaardagsbloemen

• raambezoek

Stellingen:
2 minuten in duo’s bespreken
Daarna kleur bekennen.
1. In deze periode kan je vrijwilligers 1 op 1
fysiek ontmoeten.
2. Een nieuwe vrijwilliger die niet digitaal
vaardig is, is nu niet welkom.
3. Vrijwilligers kunnen nu ander
vrijwilligerswerk doen voor mijn organisatie
ter voorkoming van eenzaamheid.

