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Terugblik workshop en netwerkborrel  
Voor vrijwilligerscoördinatoren en -werkgevers 



Eerste netwerkbijeenkomst 
Op donderdagmiddag 12 april organiseerde de Vrijwilligerscentrale de eerste netwerkbijeenkomst voor 

vrijwilligerscoördinatoren en -werkgevers op Plein Vijf in Brummen. Aanleiding hiervoor was de 

doorontwikkeling van de vrijwilligerscentrale door de Stichting Welzijn Brummen. In de voorbereidende 

gesprekken bleek dat er bij vrijwilligerscoördinatoren behoefte is hierover met anderen ervaringen en 

ideeën uit te wisselen. Omdat de Vrijwilligerscentrale op 1 mei een nieuwe online vacaturebank lanceert, 

besloten we een netwerkbijeenkomst te koppelen aan het thema vrijwilligersvacatures. 

 

We startten met een kleine groep enthousiaste deelnemers. Dat de bijeenkomst een behoefte vervulde, 

merkten we aan de geanimeerde gesprekken tijdens de workshops en bij de borrel. Iedereen was het er 

dan ook over eens dat er een vervolg moet komen op deze eerste bijeenkomst. 

 

Vacaturebank 2.0 
De eerste zichtbare vernieuwing van de Vrijwilligerscentrale is de nieuwe online vacaturebank. Deze ziet 

er frisser en overzichtelijker uit en iedereen, die een vrijwilliger zoekt binnen de gemeente Brummen, 

kan zelf zijn vacature plaatsen.  

 

Veel mensen die op zoek gaan naar vrijwilligerswerk bezoeken de vacaturebank. Daarom is het belangrijk 

dat je vacature opvalt. Tijdens de bijeenkomst volgden de deelnemers een workshop “Hoe schrijf je een 

wervende vacature”. Met de tips die ze kregen, gingen ze aan de slag om een nieuwe vacature op te 

stellen of een oude vacature te herschrijven. Aansluitend leerden de aanwezigen hoe ze hun nieuwe 

vacature op de vacaturebank kunnen plaatsen. 

 

De vacaturebank gaat op 1 mei ‘de lucht in’. De oude vacaturebank is dan niet meer online. Voor die tijd 

is het al mogelijk een account aan te maken en je vacature(s) te plaatsen. Je kunt dat doen via de link:  

http://www.swofficeonline.nl/ModuleVVB/VrijwilligersVacatures/?knr=h2gHczJh 

 

Denk eraan dat je dat tijdig doet! De vrijwilligerscentrale gaat namelijk geen vacatures overplaatsen naar 

de nieuwe vacaturebank. 

 

Het vervolg 
Het netwerk is er voor iedereen die met vrijwilligers werkt en het leuk vindt om hierover met anderen in 

gesprek te gaan. We organiseren drie of vier keer per jaar een bijeenkomst op wisselende locaties. De 

bedoeling is dat steeds een andere organisatie samen met de Vrijwilligerscentrale de bijeenkomst 

organiseert. Die organisatie kan de locatie beschikbaar stellen, maar kan ook een inhoudelijk thema 

organiseren.  

 

De volgende bijeenkomst van het netwerk vindt plaats bij de bibliotheek in Brummen op 20 september 

2018. Dit keer is gekozen voor een ontbijt. Het thema van de tweede bijeenkomst zal zijn: “Waar trek je 

de grens?” Dit item kwam tijdens de eerste bijeenkomst steeds terug. Waar ben je wel van en waar niet 

van als vrijwilligerscoördinator? Wat kunnen je collega’s van je verwachten? Hoever gaan je 

verplichtingen naar de vrijwilligers?  

 

Kon je er niet bij zijn op 12 april? 
Maar heb je wel interesse? Zorg dan dat je donderdagochtend 20 september met een lege maag naar 

de bibliotheek in Brummen komt voor de tweede netwerkbijeenkomst. Het precieze tijdstip volgt nog. 

Weet je iemand voor wie dit netwerk heel interessant zou zijn? Stuur de informatie die je hebt gekregen 

dan door naar die persoon.  

 

Tot 20 september!  

 

Hennita van der Zee en Marjon Stellingwerf 
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