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Wij zoeken vrijwilligers!
Bent u degene die iets voor  
anderen (en uzelf) wilt betekenen?

Onze samenleving kan niet zonder mensen die 

een steentje bijdragen. Bij het Steunpunt Vrijwil-

lige Inzet Ooststellingwerf hebben wij tientallen 

vacatures voor vrijwilligers. Voorbeelden van 

instellingen die een beroep op ons doen zijn 

gezondheidsorganisaties, de lokale omroep, 

het zwembad, het KWF en de Wereldwinkel. Zij 

zijn op zoek naar mensen die hun talenten wil-

len (her)ontdekken. Want wij moeten het met 

elkaar doen: de samenleving leefbaar maken 

én houden!



Hoe werkt het?
Het Steunpunt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf 

krijgt voortdurend actuele vacatures om u als 

vrijwilliger een ruim en gevarieerd aanbod aan 

banen te kunnen bieden. Iedereen die op zoek 

is naar vrijwilligerswerk is bij ons van harte wel-

kom. Of het nu gaat om een aantal uren of om 

een aantal dagen per week of om af en toe uw 

hulp te kunnen inschakelen. 

Wat zijn uw interesses?
Tijdens een gesprek vragen wij u naar uw 

interesses, waarom u graag aan de slag wilt 

en waar uw talenten liggen. Samen met u 

gaan wij op zoek naar een passende vaca-

ture. U kunt de vacaturemappen doorblade-

ren. Maar misschien vindt u het plezieriger om 

wat meer geholpen te worden bij het vinden 

van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld omdat u 

moeite heeft een keuze te maken of omdat u 

de Nederlandse taal nog niet zo goed spreekt. 

Als er op het moment geen bij u passende 



vacature beschikbaar is, dan kunnen wij soms 

zelf organisaties benaderen. Is er een pas-

sende vacature dan nemen wij contact op met 

degene die de baan aanbiedt. Er volgt dan een 

kennismakingsgesprek. Als u wilt, gaan we met 

u mee. 

Wat betekent het voor u?
Gelukkig is iedereen er wel van overtuigd dat 

met collega’s samenwerken en andere men-

sen helpen veel plezier op kan leveren. Door 

vrijwilligerswerk kunt u uw eigen kwaliteiten 

ontdekken of nieuwe vaardigheden ontwik-

kelen. Instellingen zijn blij met vrijwilligers die 

hen ondersteunen. In een aantal gevallen ont-

vangt u een reiskosten- of een vrijwilligers- 

vergoeding. Maar we kunnen u bijvoorbeeld 

ook meer vertellen over verzekeringen. Vrijwil-

ligerswerk kan van invloed zijn op uw uitkering. 

Daarover informeren wij u graag.

Aan de slag: 
vrijwillig maar niet vrijblijvend
Als vrijwilliger en organisatie met elkaar willen 

samenwerken dan worden er afspraken 

gemaakt over uw werkzaamheden, de taken, 

verantwoordelijkheden, werktijden en afmelden 

bij verhindering. Vanzelfsprekend gaan wij 

ervan uit dat u en de organisatie zich hier aan 

houden. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet 

vrijblijvend. Wij gaan er ook van uit dat u een 

fijne tijd hebt en dat u gewaardeerd wordt. 



Maatschappelijke stages  
voor jongeren 
Elke middelbare scholier loopt sinds het school-

jaar 2011-2012 een maatschappelijke stage. Dat 

kan bij verschillende vrijwilligersorganisaties. 

Maatschappelijke stages bieden leerlingen de 

mogelijkheid om te ervaren hoe een werkdag 

eruit ziet en welke verantwoordelijkheden wer-

ken met zich mee brengt. Vaak is het behalve 

een leerzame tijd ook dankbaar werk. Wij be-

middelen tussen scholieren en instellingen. 

Vrijwilligershuis
Het Vrijwilligershuis biedt ondersteuning en 

geeft adviezen bij vrijwilligersinitiatieven. Dat 

betekent dat zowel vrijwilligers als vrijwilligers-

organisaties hier terecht kunnen voor persoon-

lijke ondersteuning bij het maken van een 

werkplan, advies of fondsenwerving. Regelma-

tig ontmoeten zij elkaar. In ons vrijwilligershuis 

worden initiatieven gefaciliteerd. Zo is er letterlijk 

de ruimte voor praktische zaken zoals kopieer-

werk. Bezoekers kunnen gebruik maken van de 

computers of vergaderruimte. 

Loopt u gerust even binnen!
Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u 

tussen 09.00 en 16.00 uur binnenlopen bij het 

Steunpunt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf in De 

Kompaan aan de Moskampweg 3-5 in Ooster-

wolde. De sfeer is gemoedelijk. Op internet staat 

een vacaturebestand: www.freeforce.nl. 

Als u liever een afspraak wilt maken, dan kunt 

u contact opnemen met Floris Toeter. Hij is be-

reikbaar op 0516 - 56 72 20. U kunt hem ook 

mailen: ftoeter@scala-welzijn.nl. 

Wij maken graag kennis met u!

Stichting Scala 

Moskampweg 3-5, 8431 GB  Oosterwolde 

Postbus 8, 8430 AA  Oosterwolde

t 0516 - 56 72 20, f 0516 - 56 72 11, 

e info@scala-welzijn.nl, i www.scala-welzijn.nl

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala


