
 

  

De eerste netwerkbijeenkomst gericht op kennismaken, inventariseren van belangrijke 

thema’s en waar behoefte aan is. 

Frequentie van 3 maal per jaar bijeen komen is voldoende. 

Volgende bijeenkomst is op 19 juni. De vrijwilligerscentrale maakt een opzet op basis van 

de besproken punten en legt deze voor aan de deelnemers.  
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Locatie  Zonneboom, Zonneplein 4 

    
Hoewel de opkomst laag is, hebben we besloten het door te laten gaan. Met dit netwerk is namelijk al eerder een start 
gemaakt en afgesproken het door te zetten binnen het concept Inspiratie Plein.  
Met de toenmalige deelnemers is met name gesproken over het werven van vrijwilligers en het samen optrekken hierin. 
Uit die samenwerking is de Zorgscan voortgekomen (zie link onderaan).  
 
Centrale onderwerpen van deze bijeenkomst: 
 

- Zorgscan en website Kom Erbij 
- JOW! Werkwijze uit Zwolle om jongeren en ouderen te matchen. Vanuit de Gruitpoort wordt onderzocht of dit ook 

in Doetinchem opgezet kan worden.  
- Samenwerking met Stadskamer en de optie van duo-vrijwilligers.  
- Waarom is er nog geen sociale kaart in Doetinchem die organisaties zelf bij kunnen houden? 
- Meerdere thema’s leven al langer / spelen opnieuw ondanks dat er al veel energie in is gestoken, bijvoorbeeld 

vanuit het platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten  
 
Afspraken: 
 

- Volgende bijeenkomsten overdag 
- Deelnemers informeren over diverse manieren om succesvol te werven 

o Waar zit het verschil in met andere delen van het land? 
- Medewerker van gD uitnodigen om het ontbreken van een sociale kaart te bespreken 

 
Informatie: 
 

- https://www.wegwijzer024.nl/      
- https://www.digitale-sociale-kaart.nl/doesburg    

 
algemeen  
       

- https://www.erbijdoetinchem.nl/zorgscan/  
- Wervingscirkel 
- Wanneer werven?  
- Inspelen op motivatie vrijwilligers  
- https://capelledoet.nl/kenniscentrum/tools  
- https://www.vrijwilligersaanzet.nl/werven-van-vrijwilligers/6-praktische-tips-om-vrijwilligers-te-werven/  
- https://heleenvanegmond.nl/succesvol-vrijwilligers-werven/  
- https://www.adformatie.nl/programmatic/woord-vrijwilligerswerk-taboe-bij-campagne  

 
Specifieke methodieken (mantel)zorg (wordt nog aangevuld)  

 
- https://goeddoenvooreenander.nl/  
- https://www.dewolven.com/case/de-regenboog-groep/ 
- https://www.decode.nl/werk/avoord-vrijwilligers-campagne  

https://www.wegwijzer024.nl/
https://www.digitale-sociale-kaart.nl/doesburg
https://www.erbijdoetinchem.nl/zorgscan/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-04/Wervingscirkel.pdf
https://www.nov.nl/nieuws+en+blogs/1238189.aspx?t=De+beste+tijd%2c+dag%2c+week+en+maand+om+vrijwilligers+te+werven
https://www.movisie.nl/training/webinar-hoe-speel-je-motivatie-vrijwilligers
https://capelledoet.nl/kenniscentrum/tools
https://www.vrijwilligersaanzet.nl/werven-van-vrijwilligers/6-praktische-tips-om-vrijwilligers-te-werven/
https://heleenvanegmond.nl/succesvol-vrijwilligers-werven/
https://www.adformatie.nl/programmatic/woord-vrijwilligerswerk-taboe-bij-campagne
https://goeddoenvooreenander.nl/
https://www.dewolven.com/case/de-regenboog-groep/
https://www.decode.nl/werk/avoord-vrijwilligers-campagne

