
 

  

Deze 3e netwerkbijeenkomst zou in het najaar 2020 worden gehouden, maar was i.o. met 

de deelnemers (en mede door corona) uitgesteld. De bijeenkomst was nu met name gericht 

op een uitwisseling/stand van zaken rondom het thema ‘Vrijwillige Inzet’ tijdens corona en 

is online georganiseerd. 

Frequentie van 2 maal per jaar bijeen komen is voldoende. 

Volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 1 september 2021  
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VERSLAG 

NETWERKBIJEENKOMST 

INFORMELE ZORG 
 

 

Datum  21-04-2021 

Online  via Teams   

 
 
 
Redenen om aan te sluiten bij het netwerk: 
 
 

- Sparren  
- Elkaar ondersteunen 
- Samenwerken 
- Elkaar kennen 
- Inhoudelijke kennis uitwisselen 

o Weerstand van vrijwilligers bij veranderingen 
o Motiveren van vrijwilligers 
o Werving  

- Zelf een netwerk opbouwen 
- Kennis van de sociale kaart 
- Uitwisselen over imago 

 
 
 
 
 
Centrale onderwerpen van deze bijeenkomst: 
 

- Stand van zaken  
- Vrijwillige inzet tijdens de corona:   

Wat kun je momenteel wel/niet doen t.a.v. cliënten/bewoners/deelnemers? 

Kun je je vrijwilligers inzetten? Hoe houd je hen betrokken/gemotiveerd? 

Zijn er vrijwilligers gestopt? 

Momenteel wel/geen nieuwe vrijwilligers werven? Zo ja, wat kunnen zij betekenen en waar moet je 

rekening mee houden? 

Wat doet corona met jou? 

Heb je tips die je wilt delen. 

- Maak gebruik van de vrijwilligersvacaturebank/Social Media  

- De deelnemers worden gestimuleerd om ook los van het samenzijn met deze groep, zo nodig onderling met 

elkaar contact op te nemen. 
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Hieronder een screenshot van het persbericht op Facebookpagina Vrijwilligerscentrale Doetinchem 
 
 

 
 
 
 
Afspraken: 
 

- Volgende bijeenkomst woensdag 1 september om 10.30 uur, i.o. op locatie of via Teams. 

- Verslag mailen naar alle deelnemers  
 
 
Thema o.a. voor de volgende keer: 

 
- ‘Grenzen stellen/bespreken/bewaken (vrijwilligers/begeleiding) binnen vrijwilligerswerk’.  

 
 
 
Aanvullende Informatie: 

  

- Handreiking Coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisaties 

- Tip: vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren 

- Pagina voor hulpverleners (ter kennisneming) 

- Werkwijze vacaturebank website Vrijwilligerscentrale Doetinchem 

- Tips om een vacature op te stellen 

 

https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/nieuws/handreiking-coronarichtlijnen-voor-vrijwilligersorganisaties-deel-2/
https://www.oranjefonds.nl/de-verschilmakers-jong-sociaal-oranje?&utm_source=email&utm_medium=actiemailmo&utm_campaign=programma&utm_content=knop
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/organisaties/voor-hulpverleners/
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/resources/uploads/bestanden/1Werkwijze-website-en-vacaturebank-VWC-Doetinchem-dd.-12-02-2020.pdf
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/organisaties/kenniscentrum/communicatie-en-pr/tips-om-een-vrijwilligersvacature-op-te-stellen/

