Vrijwilligersvacaturemuur
Het werven van vrijwilligers is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Er zijn diverse manieren om potentiële vrijwilligers te bereiken. Je
plaatst een berichtje op sociale media, stuurt een oproep naar de
krant en plaatst mogelijk een vrijwilligersvacature op een online
vacaturebank. Natuurlijk vergeet je daarbij niet de huidige
vrijwilligers te informeren, om op deze manier mond tot mond
reclame te stimuleren. Daar is een extra mogelijkheid aan
toegevoegd: De Vrijwilligersvacaturemuur.
In dit document lees je meer over de vrijwilligersvacaturemuur en de spelregels ervan.
Vragen? Neem contact op met de vrijwilligerscentrale via het onderstaande e-mailadres of
bel naar 06-47565448.

www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale

Direct contact? vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl

Aanleiding voor de vrijwilligersvacaturemuur
De SAM Vrijwilligerscentrale zet zich in voor de vrijwilligers(organisaties) van de gemeente BodegravenReeuwijk. Een veel terugkerende vraag is: Hoe werf ik effectief vrijwilligers? De vrijwilligerscentrale
geeft vrijwilligers(organisaties) advies, maar neemt hierin ook de faciliterende rol op zich. Zo konden
vrijwilligers(organisaties) reeds gebruik maken van de online vacaturebank. Om verder in te spelen op
de vraag is geprobeerd een nieuw concept te ontwikkelen, ter aanvulling van de online vacaturebank.
Hierbij is rekening gehouden met een aantal aspecten: een zo groot mogelijk bereik, de koppeling
tussen online en offline werven, mensen ‘per ongeluk’ laten stuiten op leuk vrijwilligerswerk en het zou
vrijwilligers(organisatie) niet teveel tijd moeten kosten. Hieruit kwam het idee van de
vrijwilligersvacaturemuur.
De vrijwilligersvacaturemuur is een inklapbare presentatiewand die kan worden neergezet op diverse
locaties voor langere tijd of eenmalig tijdens een evenement. De vacaturemuur is op een manier
ontworpen zodat deze aantrekkelijk en overzichtelijk oogt. De gedachte hierachter is om de aandacht
van spontante voorbijgangers te vestigen op het aangeboden vrijwilligerswerk. Als zij geïnteresseerd zijn
in het vrijwilligerswerk kunnen zij direct contact opnemen met de desbetreffende organisatie, of
kunnen zij een flyer meenemen die verwijst naar de online vacaturebank. Zodat zij op een later moment
de vacatures rustig terug kunnen kijken. De vrijwilligerscentrale zorgt voor de promotie van de
vacaturemuur en de online vacaturebank via sociale media en de pers. Het enige dat
vrijwilligers(organisaties) hoeven te doen is het aanleveren van hun vrijwilligersvacature op de online
vacaturebank en te reageren op de e-mail van de vrijwilligerscentrale. Meer informatie hierover vind je
onder het kopje ‘spelregels’.

Waarom zou ik de vrijwilligersvacaturemuur gebruiken?
De vrijwilligersvacaturemuur is dé manier om zowel online als offline vrijwilligers te werven. Er zijn maar
twee dingen die je zeker moet doen. De eerste stap is het plaatsen van een vrijwilligersvacature op de
online vacaturebank www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale. Vervolgens reageer je op de mail van de
vrijwilligerscentrale dat deze vacature op de vrijwilligersvacaturemuur geplaatst moet worden (zie de
complete uitleg onder het kopje ‘spelregel’). Niet heel veel werk, waar je veel voor terug krijgt.
Hieronder vind je een opsomming:
-

De vrijwilligersvacature wordt standaard eenmalig geplaatst op de Facebookpagina van de SAM
Vrijwilligerscentrale. Op verzoek kan deze op een later moment nogmaals gedeeld worden.

-

De vrijwilligersvacature wordt op verzoek op de vacaturemuur geplaatst en krijgt hierdoor ook
offline een groter bereik. Mensen kunnen spontaan op de vrijwilligerswerk stuiten dat hen leuk
lijkt, ondanks dat zij niet specifiek op zoek waren.

-

De vrijwilligersvacature van de website kan je eenvoudig delen in een eigen bericht op Sociale
Media door de link te kopiëren.

-

Dezelfde vrijwilligersvacature kan je doorsturen naar de pers, zonder een extra bericht te hoeven
schrijven.

Direct contact? vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl

Spelregels vrijwilligersvacaturemuur
Plaatsing vrijwilligersvacaturemuur
Voordat de vacaturemuur ergens geplaatst wordt, stellen wij alle vrijwilligersorganisaties per mail op de hoogte.
Vacature plaatsten op de vrijwilligersvacaturemuur
Wil je dat jullie vrijwilligersvacature op de vacaturemuur wordt geplaatst? Volg dan de onderstaande stappen:
1. Plaats een korte (maximaal 60 woorden) of langere (maximaal 150 woorden, foto verplicht) op
www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale. Alleen vacatures die op de website staan worden geplaatst.
2. Beantwoord de mail met: Ja, ik wil graag dat onze vrijwilligersvacature “..titel vacature..”
geplaatst wordt op de vrijwilligersvacaturemuur.
Hoeveelheid vrijwilligersvacatures die worden geplaatst per organisatie
Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, plaatsen wij per organisatie tenminste één vrijwilligersvacature.
Wij laten het aan je weten als niet alle vacatures geplaatst kunnen worden. In dat geval zijn er twee opties.
Optie 1:
Optie 2:

Geef aan welke vacature het belangrijkste is, dan plaatsen wij deze op de muur.
Stuur een document + foto met daarin een korte samenvatting van alle vacatures in maximaal
een 150 woorden.

Locaties vrijwilligersvacaturemuur
De vacaturemuur wordt zoveel mogelijk gericht op de plek waar deze staat. In sommige gevallen kunnen alle
vacatures worden geplaatst (gemeente brede activiteiten/locaties). In andere gevallen zal de vacaturemuur
specifiek worden gericht op de plaats waar deze staat (bijv. Waarder of sportverenigingen)
De vrijwilligersvacaturemuur kan worden geplaatst op evenementen, maar ook op een locatie voor langere tijd.
Evenementen
Wanneer de vrijwilligersvacaturemuur op een ééndaags evenement geplaatst wordt, staan daar 1 á 2 vrijwilligers
van de vrijwilligerscentrale bij. Als je dat wil, mag je zelf als vrijwilligersorganisatie hierbij aansluiten. Er wordt
geen extra ruimte vrij gemaakt (voor folders e.d.), wel biedt dit de mogelijkheid om zelf met mensen in gesprek te
gaan. Geef van te voren aan wanneer en hoe laat je aanwezig bent, zodat wij dit vooraf kunnen communiceren.
X Aantal weken op één locatie
Om vrijwilligerswerk gedurende het jaar te kunnen promoten blijft de vrijwilligersvacaturemuur op sommige
locaties voor een langere tijd staan (bijvoorbeeld in een Huis van Alles). In dit geval zal er niemand bij de
vrijwilligersvacaturemuur staan. Via Facebook en persberichten zal iedere keer bekend worden gemaakt waar de
vacaturemuur staat.
Vrijwilligers vacature op jullie evenement?
Organiseren jullie een (groot) evenement? De vrijwilligersvacaturemuur is zo ontwikkeld dat deze per
gelegenheid kan worden aangepast, en op nieuwe plekken kan worden neergezet. Ten tijde van het evenement
dat jullie organiseren, mag er gebruik gemaakt worden van de vacaturemuur. Indien jullie veel eigen vacatures
hebben, kan de vacaturemuur specifiek op jullie organisatie worden ingericht. Ook is het mogelijk, bijv. in het
geval van een sportevenement, de vacaturemuur in te richten op allerlei sportvacatures van verschillende
sportverenigingen.

Direct contact? vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl

Voor meer informatie over de vrijwilligerscentrale kan je
kijken op de website www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale.
Wij kunnen je telefonisch (06-47565448) en per mail
(vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl) op weg helpen.

Bezoekadres: Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven
Direct contact? vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl

