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Vrijwilligers  

 
Vrijwilligerscentrale Houten  
 

2018 stond in het teken van de lancering van de nieuwe 

website van de Vrijwilligerscentrale Houten met 

vacaturebank. Een plek die Houtense 

vrijwilligersorganisaties de beste mogelijkheden kan 

geven om vacatures te plaatsen. Houtense vrijwilligers 

kunnen op de nieuwe site beter en duidelijker zoeken 

naar de meest geschikte vacature. Het is nu mogelijk om 

te selecteren op soort vrijwilligerswerk of doelgroep. En 

ook vrijwilligers kunnen een account aanmaken en zo zijn 

zij met hun talenten weer te vinden voor 

vrijwilligersorganisaties.  

Sinds 2018 zijn vier vrijwilligers wekelijks aan de slag 

gegaan om de vragen die bij de vrijwilligerscentrale 

binnen komen te behandelen. Zij zorgen voor snelle 

reacties op aanvragen en lossen eventuele problemen 

met accounts op. Ook zorgen zij voor de social media op 

de facebookpagina ‘Vrijwilligers van Houten’ en voeren 

oriëntatiegesprekken met vrijwilligers. In de 

oriëntatiegesprekken kijken we breed naar wensen, 

kansen en beperkingen van bewoners en zoeken we 

samen naar de perfecte vrijwilligersbaan.  

Daarnaast is er gestart met een mediateam van de 

Vrijwilligerscentrale Houten. Dit team van vrijwilligers 

interviewt elke maand een vrijwilliger uit de gemeente 

Houten. Het persoonlijke verhaal koppelen we aan de 

organisatie waar de vrijwilliger werkzaam is. Op deze 

manier zetten we zowel de vrijwilliger als de betrokken 

organisatie in het zonnetje. Deze verhalen worden 

geplaatst op de website van ‘van Houten&co’ en in de 

weekkrant Het Trefpunt. 

 

Vrijwilligers Academie Houten 
 

In 2014 is Vrijwilligers Academie Houten van start gegaan. 

Samen met partnerorganisaties en betrokken vrijwilligers 

is het concept voor Houten ontwikkeld.  Doelstelling van 

Vrijwilligers Academie Houten was het bieden van de 

mogelijkheid aan vrijwilligers en mantelzorgers om kennis 

te delen en elkaar te ontmoeten. 

In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers en 

professionals deelgenomen aan verschillende soorten 

cursussen en trainingen en is er met organisaties die 

werken met vrijwilligers gesproken over ontwikkelingen 

en behoeften op het gebied van scholing. 

Er werd gewerkt met het voor- en door elkaar principe, 

waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van kennis 

en kunde die in Houten aanwezig is en bestaand aanbod 

van organisaties. 

Vanuit de praktijk hebben we ervaren en geleerd dat niet 

alles lukt wat je voor ogen hebt. Wat dit laatste betreft is 

dat ook de reden geweest om het besluit te nemen om te 

stoppen met de Vrijwilligersacademie. We blijven ons na 

2018 inzetten voor de scholing van vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

 

 

Over 2018 
In 2018 bestond het programma onder meer uit 

trainingen als EHBO light, cursus Beschadigd Brein, 

workshop Sociale Marketing en AVG voor 

vrijwilligersorganisaties.  

Op 11 december sloten we het jaar af met een 

drukbezochte bijeenkomst over het ‘vinden en binden’ 

van vrijwilligers.  
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