
Help, ik zoek nieuwe vrijwilligers voor 
mijn inloophuis!

Ik wil mijn vrijwilligers een training 
kunnen bieden voor las� ge situa� es!

Ik krijg de fi nanciering van mijn ini� a-
� ef niet rond, wat nu?

Is er een plek waar ik met andere 
ini� a� even kan sparren? 

Hoe kan ik mijn ontmoe� ngsplek 
nieuw leven inblazen? 

Ik weet niet hoe ik het gesprek aan 
moet gaan met de bezoekers?

Kunnen maatschappelijke stagiaires 
ook bij mijn ini� a� ef helpen? 

De Welzijn Wegwijzer Speciaal voor initi ati even! 



Welzijn Barneveld kan met het Steunpunt Vrijwilligerswerk helpen in uw zoektocht 
naar vrijwilligers. U kunt onder andere een vacature plaatsen op de online vacature-
bank op www.welzijnbarneveld.nl. Neem eens een kijkje!

Help, ik zoek nieuwe vrijwilligers voor 
mijn inloophuis!

Tijdens de scholingsavond van Welzijn Barneveld zijn alle vrijwilligers uit gemeente 
Barneveld welkom. Er komen diverse onderwerpen aan bod. Ook kan er in overleg 
training op maat aangeboden worden.  

Ik wil mijn vrijwilligers een training 
kunnen bieden voor las� ge situa� es!

Financiëring van jouw ini� a� ef kan een probleem zijn. Je wilt de kosten zo laag mo-
gelijk houden voor je bezoekers maar alles kost geld. Helaas kunnen we als Welzijn 
Barneveld jouw ini� a� ef niet fi nanciëren, maar we kunnen wel meedenken en helpen 
om toch de fi nanciën rond te krijgen. 

Ik krijg de fi nanciering van mijn ini� a-
� ef niet rond, wat nu? 

Is er een plek waar ik met andere 
ini� a� even kan sparren? 

Twee keer per jaar organiseert Welzijn Barneveld een Werkatelier Netwerkonder-
steuners voor informele en formele ini� a� even. Het doel van deze bijeenkomt is om 
elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te leren. 

Ik weet niet hoe ik het gesprek aan 
moet gaan met de bezoekers?

Het kan las� g zijn om als vrijwilliger een gesprek aan te gaan met iemand die je 
helemaal niet kent. Waar heb je het dan over? Welzijn Baneveld kan handva� en 
geven om het gesprek soepel(er) te laten verlopen.

Hoe kan ik mijn ontmoe� ngsplek 
nieuw leven inblazen? 

Het bezoekersaantal loopt terug, wat nu? Welzijn Barneveld kan � ps geven, meeden-
ken en helpen om het ini� a� ef te hernieuwen. 

Kunnen maatschappelijke stagiaires 
ook bij mijn ini� a� ef helpen? 

Ja dat kan zeker. Maatschappelijke stagiaires kunnen nét die extra helpende handjes 
bieden die soms nodig zijn. Er gaan jaarlijks zo’n 1000 leerlingen op stage via Welzijn 
Barneveld. Gee�  u maatschappelijke stagiaires ook een plek? 

In de gemeente Barneveld zijn veel 
mensen die iets als vrijwilliger iets voor 
een ander betekenen. Daardoor is er de 
mogelijkheid om elke dag op een andere 
plek samen te eten, mee te doen aan een 
ac� viteit en andere mensen te ontmoeten. 
Dat hebben jullie mogelijk gemaakt en 
daar zijn wij ontze� end trots op. Wij 
zijn dus trots op jou en wat jij voor je 
medemens doet. 

Tijdens je vrijwilligerswerk kom je in 
aanraking met heel veel verschillende 
mensen. Dit is ontze� end leuk en leerzaam 
maar kan ook dillema’s en vragen met 
zich meebrengen. Ook in de organisa� e of 
uitwerking van jouw  ini� a� ef kan je soms 
tegen dingen aanlopen. Een beetje hulp is 
dan soms best heel fi jn. 

Welzijn Barneveld kan je helpen en advies 
geven. Mocht je een vraag of dilemma 
hebben? Neem dan gerust contact op.

Rooswitha van Triest 
rooswithavantriest@welzijnbarneveld.nl
0342-745834


