Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligers

Wij kunnen niet zonder u

matie voo

Vrijwilligers zijn van groot belang voor Rijnstad.
Veel van de activiteiten kunnen niet uitgevoerd
worden als er geen vrijwilligers zijn. U bent voor ons
de onmisbare schakel. Als vrijwilliger bij Rijnstad
werkt u samen met beroepskrachten. De uitdaging is
om zoveel mogelijk mensen te stimuleren een actieve
rol te spelen in hun eigen wijk of stad.

Wie is Rijnstad?

zich kunnen ontwikkelen.

Rijnstad is een welzijnsorganisatie. Onze

U wordt als vrijwilliger gekoppeld aan

medewerkers adviseren en ondersteunen

een beroepskracht van Rijnstad. Samen

mensen die problemen hebben of met

stemt u af welke werkzaamheden u

financiële zaken worstelen. Daarnaast zet

uitvoert en op welk gebied u zich zou

Rijnstad, samen met bewoners en

willen ontwikkelen. U kunt als vrijwilliger

partners, activiteiten op voor een

gratis trainingen volgen bij Volare,

uiteenlopende groep mensen. Voor

onderdeel van Vrijwilligerscentrale

peuters, kinderen, jongeren en

Arnhem. Voor vragen over trainingen:

volwassenen, van Nederlandstalig tot

training@vrijwilligerscentralearnhem.nl

(van oorsprong) anderstalig. Dit doen we
veelal wijkgericht vanuit MFC’s,

Hoe werkt het?

jongeren- en wijkcentra en vanuit

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Als

verschillende projecten.

u bij ons komt werken als vrijwilliger
dan sluit Rijnstad een vrijwilligers-

Vrijwilligerswerk is leuk

overeenkomst met u af. Hierin staat

Veel van onze vrijwilligers zeggen hun

wat wij van u verwachten en wat u van

werk vooral graag te doen omdat ze zich

ons kunt verwachten. Onder bepaalde

prettig voelen in de ongedwongen

voorwaarden heeft u recht op

(werk)sfeer bij Rijnstad. Het werk is

vergoeding van gemaakte kosten. U

interessant, omdat u allerlei mensen

bent ook via ons WA-verzekerd als u

ontmoet met uiteenlopende achter-

activiteiten voor Rijnstad uitvoert.

gronden, interesses en ideeën. Samen

Deze vrijwilligersovereenkomst wordt

met de beroepskrachten brengt u

door onze vrijwilligersadministratie

initiatieven tot stand die veel voor de

bewaard. Uw gegevens worden niet

wijk - én voor mensen persoonlijk -

aan anderen verstrekt.

kunnen betekenen. Bovendien is
vrijwilligerswerk een goede manier om

Vervolgens ontvangt u van ons een

werkervaring op te doen en uzelf verder

informatiepakket waarin u alle

te ontwikkelen. Op deze manier wordt

afspraken en regelingen kunt

een mogelijke stap naar betaald werk

teruglezen. Op www.rijnstad.nl/

vereenvoudigd.

vrijwilligers kunt u informatie en
nieuws lezen voor u als vrijwilliger.

Deskundige begeleiding en
ondersteuning

De medewerker waar u aan gekoppeld

Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers

en informatie.

wordt, is uw aanspreekpunt voor vragen

Contact en aanmelding
Heeft u interesse om als vrijwilliger
actief te worden bij Rijnstad? Dat kan
bij verschillende locaties van Rijnstad
of bij een van onze projecten.
Kijk op www.rijnstad.nl/locaties of
www.rijnstad.nl/projecten voor
informatie en contactgegevens.
Weet u niet goed wat voor soort
vrijwilligerswerk u wilt doen of heeft u
een andere vraag? Neemt u dan contact
op met Vrijwilligerscentrale Arnhem.
Vrijwilligerscentrale Arnhem
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
T (026) 44 22 833
E info@vrijwilligerscentralearnhem.nl
U kunt ook zoeken naar een passende
vrijwilligersfunctie in Arnhem via de
vacaturebank van Vrijwilligerscentrale
Arnhem (VWC Arnhem).
www.vrijwilligerscentralearnhem.nl

www.rijnstad.nl

