
Jaarbeeld in cijfers 2021
 

Advies en ondersteuning
In 2021 hebben de medewerkers van de VWC 
1.257 contactmomenten gehad met vrijwilligers en 
organisaties.

Netwerken
De VWC heeft bijeenkomsten gefaciliteerd 
voor 6 netwerken. In totaal gaat het om 18 
bijeenkomsten.
Ca. 45 organisaties zijn betrokken bij de 
netwerkbijeenkomsten.

Projecten
De VWC participeerde in en/of coördineerde 7 
projecten. Deze vrijwilligersprojecten focussen zich 
op specifieke doelgroepen. 

Workshops
De VWC bood in 2021 voor vrijwilligers
6 e-learnings aan via de website, 12 webinars en 28 
(fysieke en online) workshops.

Dit alles hebben we gedaan met 
een team van 8 betaalde medewerkers 
(4,5 fte) en met ondersteuning van 12 

vrijwillige krachten.

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) 
faciliteert, zowel online als fysiek, het vrijwilligers- 
werk binnen Nijmegen. Op ons digitale platform 
geldersehanden.nl/nijmegen bieden we onder 
meer de Vacaturebank waarin organisaties hun 
vrijwilligersvacatures aanbieden en vrijwilligers de 
klus vinden die bij hen past. Maar ook: vraag en 
aanbod voor 1-op-1 hulp; projecten voor 
specifieke doelgroepen; een gevarieerd aanbod

De VWC is geopend 
van maandag t/m donderdag van 

10 - 16 uur. Via ons digitale platform 
zijn onze diensten 24/7 beschikbaar.

Dit jaar stond in het teken van 
corona(-maatregelen), 

maar ook van de lancering, in 
januari, van ons nieuwe digitale 
platform Gelderse Handen. We 

benoemen kort de behaalde 
resultaten in 2021.

 aan workshops en scholingen in de 
Vrijwilligersacademie. En natuurlijk: actueel nieuws, 
achtergronden en blogs met relevante informatie 
voor organisaties en vrijwilligers. We zijn actief op de 
social media, faciliteren netwerkbijeenkomsten 
en staan vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties (pro-)actief te woord, online maar 
zeker ook persoonlijk in ons 
Bemiddelingscentrum in het hart van Nijmegen.

Organisaties
Er hebben zich 1.108 maatschappelijke organisaties 
geregistreerd op Gelderse Handen.
Van die organisaties zijn er 60 nieuw met hun 
registratie.

Bemiddeling
Het totaal aantal geslaagde aanmeldingen voor 
vrijwilligerswerk is 2.687.
Gemiddeld zijn er per maand ca. 400 open 
vacatures.

PR & promotie
4 nieuwsbrieven naar vrijwilligers
5 nieuwsbrieven naar organisaties
Totale oplage per keer ca. 8.500.

Op diverse sociale media hadden we 2.084 
volgers. Wekelijks plaatsten we meerdere berichten 
(van nieuwe vacatures tot nieuws en 
achtergronden).

Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen  T 024 820 00 20  @ algemeen@vwc-nijmegen.nl   www.geldersehanden.nl/nijmegen

http://www.geldersehanden.nl/nijmegen7
http://www.geldersehanden.nl/nijmegen
http://www.geldersehanden.nl/nijmegen

