
VRIJWILLIGERSCENTRALE CALEIDOZ 
 

 

Waarom vrijwilligerswerk? 

Er zijn verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen: 

• vergroting van werkervaring die uw cv verrijkt 

• u doet nieuwe sociale contacten op 

• u verruimt uw horizon 

• het is een zinvolle en gewaardeerde vrijetijdsbesteding 

• u benut uw kennis, ervaring en creativiteit 

 

Taak Vacaturebank 

De Vacaturebank van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zevenaar biedt u als vrijwilliger de 

mogelijkheid een geschikte vrijwilligersfunctie te vinden. De Vacaturebank bemiddelt dus 

tussen degene die vrijwilligerswerk zoekt en de organisatie of instelling die dit werk 

aanbiedt. 

 

Diverse soorten organisaties 

Bij de Vacaturebank bieden diverse soorten organisaties en instellingen 

vrijwilligerswerk aan zoals non-profitorganisaties, sportclubs, verenigingen, 

welzijnsinstellingen, verzorgings- en verpleeghuizen. 

 

Verschillende soorten vrijwilligerswerk 

Er bestaat een grote diversiteit aan vrijwilligers functies, zodat er voor elk wat wils is. 

Technische, verzorgende, sociale, administratieve en bestuurlijke functies, maar ook 

tal van kleine diensten en klussen ten behoeve van mensen die door ouderdom, 

handicap of ziekte deze niet meer kunnen verrichten. 

 

Vrijwilligerswerk bij een uitkering 

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn op weg naar betaald werk. Bij alle uitkeringen 

is, onder bepaalde voorwaarden, vrijwilligerswerk toegestaan. Welke voorwaarden dat 

zijn, hangt af van de uitkering die u heeft. 

Voordat u vrijwilligerswerk gaat doen, kunt u beter eerst overleggen met uw 

contactpersoon bij de Regionale Sociale Dienst of het UWV. 

 

Persoonlijke bemiddeling 

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen, dan kunt u zich telefonisch, via e-mail of via onze 

website aanmelden. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek en bekijken 

samen met u of wij vacatures hebben die aansluiten bij uw wensen en interesses. 

 

Digitale vacaturebank 

Op de website www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar is de digitale vacaturebank 

te vinden. Hier staan meer dan 300 vacatures. Voordat u een intakegesprek met ons 

heeft, kunt u hier al enkele passende vacatures selecteren. 

 

Verzekering vrijwilliger 

De Gemeente Zevenaar heeft een verzekering afgesloten waardoor de risico’s die gepaard 

gaan met vrijwilligerswerk, zo goed mogelijk zijn afgedekt. 

https://www.zevenaar.nl/vrijwilligerswerk 

 

 

http://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar
https://www.zevenaar.nl/vrijwilligerswerk


Caleidoz werkt hiervoor als tussenpersoon. Wilt u schade melden, dan kan 

dat via contactpersoon Frank Godschalk. Hij is te bereiken per e-mail op 

f.godschalk@caleidoz.nl of per telefoon op M. 06 13 86 63 93 

 

Voor meer informatie en persoonlijke begeleiding bent u van harte welkom op het 

kantoor van de Vrijwilligerscentrale Zevenaar. 

U kunt telefonisch een afspraak met ons maken via: Tel. (0316) 24 32 99 
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