Een korte instructie voor het gebruik van IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl

Deze website is gebouwd voor alle mensen die op een of andere manier vrijwilligerswerk willen gaan
doen.
De opgenomen informatie willen we zo goed mogelijk up-to-date houden. Alle vacatures worden na
drie maanden verwijderd of opnieuw up-to-date gemaakt. De nieuwste vacatures staan bovenaan.
Informatie is ingevoerd door de verschillende steunpunten voor vrijwilligerswerk of door de betreffende
organisatie zelf.
De bouwers van deze website kunnen op geen enkele manier verantwoording nemen over de
juistheid van de informatie. Indien u merkt dat informatie niet klopt, verouderd of kwetsend is, laat ons
dat dan weten. We zullen dan natuurlijk actie ondernemen.

Beginnen met zoeken
Met bovenstaande afbeelding bent u op de homepage van de website. Deze website werkt met een
centrale databestand voor alle vacatures voor heel Nederland. Als u nu doorgaat ziet u alle actuele
vacatures. Gesorteerd op datum van invoeren of up-to-date maken. Dat kunnen er duizenden zijn.
Begin met een zoekwoord
Typ één zoekwoord in (geen zin of meerdere zoekwoorden) en het systeem
zoekt de vacatures waar dat woord in de naam of tekst in voorkomt.
Begin met een Organisatie, Gemeente of Categorie
Klik op het betreffende onderdeel; type eventueel de eerste letter van de naam
van de organisatie (Letterlijke naam zoals die in het systeem staat, soms even
zoeken), gemeentenaam (niet de plaatsnaam) of categorie.
U wordt dan direct doorgelinkt naar de door u gemaakte selectie.
Met het menu (afbeelding rechts en afbeelding onder) kunt u de selectie
aanpassen en verfijnen.

Bekijk specifieke vacatures
Bij de vacatures kan aangegeven staan dat deze geschikt zijn voor een “Korte klus”,
“Maatschappelijke stage”, “Thuiswerk”, “Buitenland”, of dat zij geschikt zijn voor mensen met een
bepaalde beperking. U kunt daar zowel op de startpagina als op de overzichtspagina’s ook op laten
selecteren.

Uitgebreide informatie over de vacature en de organisatie
Als u een keus heeft gemaakt in het menu krijgt u een overzicht van de vacatures die aan uw
zoekcriterium voldoen. Gesorteerd op datum.
Klik op het logo, de naam of de “Lees meer” knop om meer informatie te krijgen.

U krijgt nu de beschikbare informatie over de vacature, de organisatie, de contactpersoon en de
locatie (eventueel met kaartje)
Als er een website en e-mail adres wordt genoemd, is dat een hyperlink waar u op kunt klikken.

Belangstelling voor deze vacature?
Klik op de knop
een kopie naar
steunpunt voor vrijwilligerswerk zijn.

en uw bericht gaat direct naar de betreffende organisatie en
de beheerder van die vacature. Dat kan een lokaal

Kent u iemand die mogelijk interesse heeft voor deze vacature?
U kunt de vacature uitprinten, mailen of delen via de sociale media als
Facebook en Twitter. Klik daarvoor op een van de knoppen.

