Nieuwsbrief VlaanderenVrijwilligt

Wegens succes verlengd

Goed nieuws: Wéldoeners
komt terug!

De eerste editie van Wéldoeners was een enorm succes. Daarom komt er een
vervolg aan onze actie met Radio 2. Zet dus zeker de Week van de
Vrijwilliger 2023 al in je agenda (25/02-05/03) en denk al eens na over

toffe vacatures om mensen twee uurtjes te laten komen proeven van
vrijwilligerswerk in jouw organisatie.

Op 7 juni 2022 verwelkomen we graag
vrijwilligers in de Peperfabriek.
Ben jij een vrijwilliger en wil jij graag jouw mening geven over Europa en
vrijwilligerswerk? Dan doe je toch gewoon mee met ons spel. Wij voorzien
brood, ambiance en beleg.

Inschrijven

Ken je onze FAQ Vrijwilligerswerk en Oekraïne al?
Je vindt er tips, informatie in het geval je vrijwilligers wil inzetten om
ondersteuning te bieden voor de Oekraïne-crisis. Nieuw is onze nieuwe rubriek
‘tolken’: best handig, toch?

Bekijk de FAQ

Kans maken op een bioscoopticket?
In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voeren enkele
studenten van de Hogeschool VIVES Kortrijk een onderzoek naar de
verwachtingen, belevingen en ervaringen van jongeren (15 t.e.m. 30 jaar) en

organisaties inzake de vrijwillige inzet van jongeren in de samenleving.
Hiervoor zijn ze op zoek naar jongeren tussen de 15 en 30 jaar binnen
Vlaanderen. Ben jij één van deze jongeren en wil jij jouw stem graag laten
horen?

Doe mee met de enquête

To communicate or not to communicate
Wil jij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk versterken? Wij zoeken een
communicatiemedewerker die het steunpunt op de kaart houdt. Als jij een
daadkrachtige, fijne teamplayer bent die vrijwilligersvriendelijk kan
communiceren, stel je je zeker kandidaat.

Direct naar de vacature
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