De Vrijwilligerscentrale
maakt ‘t mogelijk
Vrijwilligerswerk biedt volop
mogelijkheden. Het verbreedt je horizon,
geeft je inspiratie, versterkt je netwerk en
vergroot je kans op een betaalde baan. Bij
de Vrijwilligerscentrale Nijmegen ben je
op de juiste plek voor het vinden van een
inspirerende vrijwilligersfunctie, eentje die
echt bij je past.
Maar je wilt natuurlijk ook goed voorbereid en zelfverzekerd op de werkvloer verschijnen, meepraten over ontwikkelingen of je kennis aanvullen en bijspijkeren. Daarom
organiseren we regelmatig trainingen, workshops en
informatiebijeenkomsten. Daarnaast kun je deelnemer
of partner worden van de projecten die we ontwikkelen
en opzetten. Samen maken we ons sterk voor het vrijwilligerswerk in Nijmegen, nu en in de toekomst.

Vrijwilligerscentrale
Nijmegen:
de koepelorganisatie
voor vrijwilligerswerk
in Nijmegen

→ Informatie,
advies &
bemiddeling
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→ vrijwilligerstafels

de Talentenbank op zoek gaan naar een geschikte vrijwilliger.
www.vwc-nijmegen.nl/talentenbank

→ vrijwilligerscollege

vrijwilligers kunnen bij de Vrijwilligerscentrale Nijmegen hun

deel je kennis

praktijkervaringen over bepaalde thema’s uitwisselen. Goede

wil je je kennis als vrijwilliger graag delen met andere

tips die daaruit voortkomen, worden via website, social media en

vrijwilligers? Dit kan via het Vrijwilligerscollege. Door je aan

nieuwsbrieven met anderen gedeeld.

te melden en een voorlichting, workshop of bijeenkomst te
organiseren, help je andere (potentiële) vrijwilligers om hun
werkzaamheden nog beter uit te voeren en nieuwe vaardigheden
en ideeën op te doen.

→ lokaal compliment
het jaarlijkse vrijwilligersfeest
vrijwilligerswerk lijkt vaak zo vanzelfsprekend, maar is het niet.
Daarom organiseert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen als blijk
van waardering ieder jaar het Lokaal Compliment, een groots
feest om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

www.vrijwilligerscollegenijmegen.nl

→ Vrijwilligersacademie
Nijmegen
Onderdeel van ons scholingsplatform
als vrijwilliger of professional kom je voortdurend in aanraking
met veranderingen op de werkvloer. Om bij te blijven en je
vaardigheden te vergroten, beschikken wij over een digitaal
scholingsplatform. De Vrijwilligersacademie Nijmegen
maakt hier deel van uit. Hier vind je een breed en gevarieerd
scholingsaanbod. Organisaties kunnen scholing aanbieden met
als doel het vrijwilligerswerk in Nijmegen te stimuleren en te
versterken. Iets voor jou?!
www.vrijwilligersacademienijmegen.nl

→ Vacaturebank
Het matchen van vraag en aanbod
op zoek naar boeiend en inspirerend vrijwilligerswerk? In
onze Vacaturebank vind je een breed en divers aanbod. Het
Bemiddelingscentrum ondersteunt je bij het vinden van een
passende vacature of het beschrijven van je talenten.
www.vwc-nijmegen.nl/vacaturebank

→ Vrijwilligersraad
Nijmegen
geef je mening

→ Projecten

→ nieuwsbrieven
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Nijmegen helpt mensen met
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je je bezig met
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van competenties en talenten.

maatschappelijke stages

In deze Vrijwilligersraad worden tien verschillende sectoren
vertegenwoordigd, waaronder Kunst en Cultuur, Techniek, Sport

of met maatschappelijk
verantwoord ondernemen?

en Recreatie. Iedere sector heeft een achterban van panelleden.

→ twitter

Ook jij kunt je hiervoor aanmelden. Als panellid kun je je eigen

het laatste nieuws

voor de nieuwsbrief die voor

visie geven en heb je invloed op het vrijwilligerswerk in Nijmegen.
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jou interessant is.

www.vwc-nijmegen.nl/vrijwilligersraad

je hier….

Meld je via de website aan

www.vwc-nijmegen.nl

en we doen nog
veel meer…
ondersteunen maatschappelijke organisaties
via deskundigheidsbevordering, bemiddeling, advies en voorlichting
zorgen we voor een gunstig vrijwilligersklimaat. Belangenbehartiging van

Ons bezoeken?

zowel vrijwilligers als maatschappelijke organisaties speelt hierbij een

wil je meer informatie, zoek je hulp

sleutelrol.

bij het vinden van een geschikte

bewaken grenzen van vrijwilligerswerk

vacature of wil je meer weten over
onze diensten? Je bent van harte

vrijwilligerswerk is hét werkterrein van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

welkom in het Bemiddelingscentrum

Is er echter sprake van verdringing op de arbeidsmarkt of van een

aan de Wilhelminasingel 4. Eén van

verplichtend karakter dan zullen wij actie ondernemen.

onze medewerkers helpt je graag

bemiddelen voor specifieke doelgroepen
voor mensen die wel wat ondersteuning en hulp kunnen gebruiken,

verder.
Openingstijden

beschikken wij over verschillende begeleidingstrajecten. Meer informatie

Bemiddelingscentrum:

hierover vind je op onze website.

maandag t/m vrijdag

organiseren van maatschappelijke stages

12.00 – 16.00 uur
of op afspraak.

samen met middelbare scholen in stad en regio bieden we via de masxpress uiteenlopende klussen voor middelbare scholieren aan. Zo

Openingstijden Kantoor:

brengen we jongeren in contact met vrijwilligerswerk.

maandag t/m vrijdag

www.mas-xpress.nl

09.00 – 17.00 uur
alleen op afspraak

Meer weten?
Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Wilhelminasingel 4, 6524 AK Nijmegen
024 – 820 00 20

algemeen@vwc-nijmegen.nl

www.vwc-nijmegen.nl

VrijwilligerscentraleNijmegen
@vwcnijmegen

