
Vrijwilligersorganisaties 
 
Ben je op zoek naar een enthousiaste kracht 
voor jouw vrijwilligersorganisatie?  
Dan kun je dat bij ons melden. Jullie vacature 
wordt dan opgenomen in onze vacaturebank. Je 
kunt bij ons terecht voor ondersteuning en 
advies en alle denkbare vragen over 
vrijwilligerswerk. Ook denken wij graag met je 
mee over de deskundigheidsbevordering  
en scholing van vrijwilligers voor wie wij 
regelmatig trainingen organiseren.  
Wij ondersteunen jullie organisatie op het 
gebied van PR, communicatie en marketing. Wij 
vragen doorlopend aandacht voor het belang 
van vrijwilligerswerk, onder meer via onze 
website en de lokale media. 

 
 
 
 
 
  

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten wij jouw 
persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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De vrijwilliger 
 
Een greep uit de vele voorbeelden  
waar vrijwilligers kunnen worden ingezet: 
musea, kinderopvang, jongerenwerk, 
bestuursfuncties, klussendienst, culturele 
activiteiten, sport, scouting, zorginstellingen en 
bezoekactiviteiten.  
In ons vacatureoverzicht vind je alle actuele 
mogelijkheden.  
 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
 
 
 

Maatschappelijke stage 
Wij vervullen de rol van stagemakelaar voor de 
maatschappelijke stages van scholieren die in 
ons werkgebied wonen of in Schijndel naar het 
Elde College gaan. Kijk voor informatie ook op 
www.job-sjop.nl  

Zelfontplooiing en participatie 
 
Voor de vrijwilliger is het uitvoeren van 
onbetaald werk een goede mogelijkheid  
voor zelfontplooiing en participatie.  
 
Vrijwilligerswerk is een zinvolle tijdbesteding en 
wordt beloond met dankbaarheid en 
waardering.  
 
Wij onderscheiden drie partijen waarmee  
en waarvoor wij werken: 
 de vrijwilliger,  
 de particuliere aanvrager  
 de vrijwilligersorganisatie 
 

Vrijwilliger worden? 
Zorgvuldigheid staat hoog in ons vaandel. 
Samen met jou zoeken we naar vrijwilligerswerk 
dat het beste bij je past. 
 
Je kunt ook altijd vrijblijvend een afspraak 
maken voor een oriënterend gesprek.  
We kunnen dan samen kijken naar  
de mogelijkheden en de beste match. 
 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stimuleert  
de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor 
iedere inwoner in Schijndel en Sint-Oedenrode  
en steunt maatschappelijke organisaties bij het 
invullen van hun vrijwilligersvraag.  
 
De hoofdtaken van het Steunpunt zijn:  
 een goede afstemming tussen vraag en 

aanbod maken,  
 informatie en advies geven over de 

juridische positie van de vrijwilliger en  
 zorgen voor promotie van 

vrijwilligerswerk.  
 

 
Naast het uitvoeren van praktische taken volgen 
wij ook de maatschappelijke ontwikkelingen en 
specifiek de ontwikkelingen in het 
vrijwilligerswerk.  
 
Onze maatschappij heeft enorme behoefte aan 
vrijwilligers. Door de vergrijzing en de afbouw 
van de sociale zorg neemt de vraag naar 
ondersteuning van kwetsbare groepen  
in de samenleving toe.  

http://www.job-sjop.nl

