
De gemeente Kampen heeft besloten te bezuinigen op het sociaal domein 

en de subsidies voor een aantal organisaties aan te passen. Deze 

bezuinigingen hebben gevolgen voor voorzieningen voor de inwoners van 

de gemeente Kampen. Voor Welzijn/ Vrijwilligerscentrale betekent dit dat 

er o.a. bezuinigd wordt op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 

Mede door deze ontwikkelingen is er geen Vrijwilligersvacaturebank meer 

in de 'oude' vorm.  

Als je vrijwilligers zoekt zijn deze tips misschien nuttig. 

Tips voor het vinden van vrijwilligers: 

 

• Via het eigen netwerk, liefst via een rooster. Zodat voor iedereen 

het hulpaanbod maar af en toe hoeft te zijn. Groot voordeel hiervan 

is, dat mensen uit het eigen netwerk het mogelijk ook wat minder 

spannend vinden omdat ze al een beeld hebben bij betreffende 

hulpvrager:  “Oh, maar voor die persoon zou ik me wel vrijwillig 

willen inzetten” 

 

• Of via het adressenboekje…wie zou er vanuit contacten vroeger of 

nu (school/vereniging/ kennissen van ouders, broers of betrokkene 

zelf wat willen betekenen. 

• De vrijwillige chauffeurs rijden op dit moment geen personen, maar 

willen wel een pakje ophalen of iets wegbrengen. Tel. 038-3032626. 

 

• (Vrijwilligers)Vacature ophangen bij de vereniging, bijv. voor 

vrijwilliger in de Zwemclub, dan De Steur benaderen. Of een oproep 

in het krantje van de voetbalvereniging. 

 

• Idem, vraag ophangen in Buurtsupermarkt. 

 

• Scholen voor mbo/hbo, leerlingen kunnen zo ervaring opdoen of 

stage doorlopen. 

 

• Via wijkvereniging. 

 

• Via gemeente, iemand die graag met behoud van uitkering wat voor 

een ander wil doen. 

 

• Via kerkbladen, oproep doen voor een vrijwilliger. 

 

• Social Media van de eigen organisatie. Plaats een leuke vacature.  

 



• De website www.nextdoor.nl: hier kan heel gericht worden gekeken 

naar hulpvragen in de eigen buurt/straat. Hier kunt u zich ook 

aanbieden als vrijwilliger. 

 

• De website www.Wehelpen.nl  Deze site is voor vraag en aanbod 

van informele hulp, (zoeken op plaats/postcode is handig) mogelijk 

kunt u zichzelf of voor uw cliënt hier eens oriënteren. Voor een goed 

beeld is het nodig om een account aan te maken, maar dat is heel 

gemakkelijk te maken. Als hulpverlener kunt u dat ook voor uw 

cliënt doen, als het vanwege privacy lastig is voor hem of haar. 

Bijvoorbeeld met, i.p.v. een profielfoto, een logo van uw 

organisatie. Het helpt ook wanneer hulpvragers de mensen die hulp 

aanbieden op deze website, actief benaderen door ze te mailen met 

hun hulpvraag i.p.v. af te wachten. 

• Humanitas, voor buddy’s. 

 

• Werven via Rode Kruis, deze vrijwilligers hebben vaak al meer 

kennis van bepaalde aandoeningen en daarom een minder grote 

drempel om ingezet te worden als vrijwilliger. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nextdoor.nl/
http://www.wehelpen.nl/

