
 
 

Via advies, werving, bemiddeling en deskundigheidsbevordering zorgen we voor een gunstig vrijwilligersklimaat 
De Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) bevordert de samenwerking tussen organisaties. Bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van 
netwerkoverleggen. Een flinke uitdaging in 2020, vanwege de coronamaatregelen. Het delen van kennis, ervaring en goede tips was echter 
van groot belang. Naast regelmatig online en telefonisch overleg, waren er bijeenkomsten van:  

v Verzorgings-/verpleeghuizen (2x) 
v Ziekenhuizen Nijmegen e.o. (2x) 
v Maatjesprojecten (3x) Plus de coördinatie van het Platform en de website www.maatjesnijmegen.nl  
v Netwerk Informele Zorg en Ondersteuning (4x) 
v Projectgroep Gelderse Handen Nijmegen; VWC, Sterker, Bindkracht10 en Hulpdienst Nijmegen (3x) 
v Kerngroep Gelderse Handen Nijmegen; VWC, Bindkracht10 en Sterker (1x) met convenant op 28 oktober als resultaat 

In 2020 vonden 90 reguliere adviesgesprekken plaats. Daarnaast waren er gedurende de coronamaatregelen wekelijks belrondes. Hierbij is 
621x met organisaties gesproken naar aanleiding van het actualiseren en aanpassen van vacatures. 

                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                   

1-op1 hulp kreeg veel aandacht in 2020 

  

 

 

Ondersteunen van organisaties 

 

De VWC Nijmegen speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen door het initiëren en uitvoeren van (nieuwe) projecten 
De resultaten zijn in 2020 met name bepaald door de coronamaatregelen. Immers, sinds medio maart 2020 lag als gevolg van die 
maatregelen het vrijwilligerswerk de rest van het jaar grotendeels stil. De VWC werkte doorlopend aan mogelijke alternatieven.  

v Bijzonder Werkt 
Binnen dit project bemiddelt de VWC Nijmegen mensen met een psychiatrische- en/of verslavingsachtergrond naar vrijwilligerswerk. Dit zijn 
veelal cliënten van Pro Persona, RIBW, Iriszorg, de Pompestichting en soortgelijke organisaties. In 2020 zijn totaal 52 deelnemers 
aangemeld voor Bijzonder Werkt-trajecten, waarvoor 46 trajecten zijn aangeboden en 31 succesvol zijn gestart/afgerond.  

v #Meedoen (voorheen Aan de Slag) 
Onder de noemer Participatie en taal bemiddelt de VWC Nijmegen in dit project asielzoekers, die wonen in het asielzoekerscentrum, op maat 
naar vrijwilligerswerk. Tot medio maart 2020 zetten 45 vluchtelingen zich in voor diverse klussen bij 11 organisaties.  

v Maatschappelijk Diensttijd (MDT) 
Vanaf 2020 moet het vrijwilligerswerk voor jongeren tussen de 14-27 jaar aantrekkelijker en toegankelijker zijn. Daarvoor voert de overheid de 
MDT in. De VWC werkte daarbij in 2020 mee aan 2 proeftuinen: Onzichtbare Helden van Dedicon en Het begint bij jezelf van de Start 
Academy. Van daaruit rondden respectievelijk 55 en 40 jongeren hun MDT af. Zo’n 40 jongeren zetten zich incidenteel in. 

v Hulp Thuis met coronahelpers! 
Vanaf april werd gewerkt aan de opzet en promotie van het platform www.coronahelpersgelderland.nl. Dit platform voor 1-op-1 bemiddeling 
was door de coronamaatregelen urgent en van groot belang. Hiermee werden regionaal ruim 2.500 mensen snel en accuraat geholpen. 

v DOORstart! 
In dit project bemiddelt de VWC cliënten van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen naar vrijwilligerswerk. Deze mensen hebben om diverse 
redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van de 11 aanmeldingen zijn er 7 gestart in 2020 en 1 traject werd afgerond.  

v Europass 
De VWC biedt competentietrajecten op maat aan voor vrijwilligers, met als eindproduct een ingevulde en ondertekende Europass. In 2020 
zijn 12 Europassen uitgereikt.  
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822 volgers  
 
 

 
De website van de 
VWC had 25.608 
unieke bezoekers die 
in totaal 32.738 keer 
de website 
bezochten. 
 
 
Iedere werkdag 
promo’s voor 
vacatures tussen 
12:00 en 17:00 uur  
op de radio. 

 
 
 
 
 
 
 

Ruim 4.000 vrijwilligers en 1.250 
organisaties ontvingen 1x per 
kwartaal de digitale nieuwsbrief. 

 
Roy Langenberg, vrijwilliger bij Doornroosje ontving 

symbolisch Lokaal Compliment 
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Bemiddelen van vrijwilligers 
 
De VWC Nijmegen zet zich in voor het bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligers én voor het 
versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Geschikt vrijwilligerswerk kun je vinden: 

1. via de digitale vacaturebank (24/7) 
2. via een gesprek met een medewerker in het Bemiddelingscentrum 
3. door jezelf bekend te maken via de Talentenbank  

 
Het Bemiddelingscentrum is 4 dagen per week geopend voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken bij 
het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk. Sinds medio maart 2020 is het Bemiddelingscentrum gesloten 
voor bezoekers en per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

 

De Vrijwilligersacademie Nijmegen biedt scholingen voor 
vrijwilligers. In 2020 organiseerden de VWC en haar 
scholingspartners 39 scholingen voor 429 vrijwilligers.  
Gedurende de coronamaatregelen werd het aantal e-
learnings uitgebreid van 12 naar 32. 

Deskundigheidsbevordering 

                

 

 
Vacature- en Talentenbank  

 

Gemiddeld aantal actieve 
vacatures (tot medio maart) 

     353 

Gemiddeld aantal actieve 
vacatures (vanaf medio maart) 

     250 

Aantal nieuw ingeschreven 
talenten 

     23 

Aanbod aantal talenten totaal      251 
  
Inschrijvingen  
Aantal nieuw ingeschreven 
vrijwilligers 

     784 

Totaal aantal ingeschreven 
vrijwilligers 

11.838 

Aantal nieuw aangemelde 
organisaties 

       47 

Totaal aantal ingeschreven 
organisaties 

     898  

  
Bemiddelingen   
Aantal geslaagde 
bemiddelingen (zonder 1-op-1) 

  2.664  

 

Cijfers 

 
 
 

• Begin 2020 ontvingen voor de Nationale Meer dan 
Handen-Vrijwilligersprijzen 3, door de gemeente 
Nijmegen genomineerde organisaties, een plaquette. 
Zie foto’s links hiernaast. 

• In de zomer van 2020 schonk wethouder Grete Visser 
extra aandacht aan alle vrijwilligers in relatie tot de 
coronamaatregelen, waarvoor zij symbolisch een bos 
bloemen naar de VWC kwam brengen.  

 
 

• Zoals ieder jaar organiseerde de VWC het Lokaal 
Compliment (het grootste vrijwilligersfeest van 
Nijmegen), waarbij wethouder Grete Visser haar 
waardering uitsprak voor alle vrijwilligers in Nijmegen. 
In verband met de coronamaatrelen was dit een 
volledige online editie, uitgezonden vanuit het Goffert 
Stadion, die 500-600 bezoekers trok.   

 
Lokaal en wijkgericht samenwerken is een belangrijk 
speerpunt voor de VWC Nijmegen. Een voorbeeld 
daarvan is de samenwerking met Nijmegen Stad van 
Compassie, de Wijkfabriek en de Lindenberg bij het 
organiseren van Vrijwilligerscafé’s. Een terugkerende 
activiteit waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en 
van elkaar kunnen leren. In 2020 werden 3 
Vrijwilligerscafé’s georganiseerd, waarvan 1 digitaal.  

Vrijwilligerscafé’s 

 
Ondanks het opheffen van de Rijk van Nijmegen 
Uitdaging zetten bedrijven zich in 2020 nog steeds in 
vanuit Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). 
Bemiddeling van werknemers naar vrijwilligerswerk liep 
daarbij via het Bemiddelingscentrum van de VWC.   
 

MBO door bedrijven 

Waardering Winnaars Meer dan Handen-vrijwilligersprijzen 


