Een korte instructie voor gemeenten voor het gebruik van
IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl
Deze website is gebouwd voor alle mensen die op een of andere manier vrijwilligerswerk willen gaan
doen. U vindt hier naast de gangbare vacatures voor zorg en welzijn, ook vacatures voor
maatschappelijke stage, voor mensen
met een beperking, voor korte klussen,
om te collecteren of vacatures voor
vrijwilligerswerk in het Buitenland
De website wordt gevoed vanuit een
landelijk databestand waar per vacature
is aangegeven in welke gemeente de
vacature getoond moet worden. Voor
landelijke en provinciale organisaties
bestaat de mogelijkheid om vacatures
centraal aan te melden voor alle
gemeenten van Nederland of voor
bepaalde provincies. Organisaties
hebben hiermee de mogelijkheid om
vacatures in één stap in een groot wervingsgebied te presenteren.
Lokale organisaties uit uw gemeente kunnen hun vacatures ook presenteren in de vacaturebank van
de buurgemeenten, waardoor zij ook hun wervingsgebied uitbreiden.
Alle vacatures zijn 365 x 7 x 24 uur per jaar bereikbaar omdat mensen direct contact kunnen leggen
met de juiste contactpersoon binnen de organisatie die een vrijwilliger zoekt.
Mensen die een vrijwilligersvacature zoeken kunnen daarmee snel en gericht beschikken over de
informatie van zowel lokale, regionale, als provinciale en landelijke vacatures. De kans dat mensen
daarmee een passende vrijwilligersklus vinden is zo vele malen groter.
Alle vacatures worden standaard na drie maanden verwijderd of opnieuw up-to-date gemaakt. De
nieuwste vacatures staan bovenaan, of komen na het opnieuw activeren weer bovenaan. Organisaties
voeren zelf de informatie in. Het is dus belangrijk dat u zelf de vacatures goed up-to-date houdt.
De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de geplaatste vacatures en aanvullende informatie.
Indien wij signalen krijgen dat informatie niet correct is, dan zullen we zeker actie ondernemen.

Aanmelden
Gemeenten die graag van onze diensten gebruik willen maken leveren we altijd een maatwerk
oplossing. Wij overleggen graag met u hoe ons product aangepast kan worden aan uw specifieke
wensen, eventueel met aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld beheerstaken, trainingen, PR etc.
Maak het u gemakkelijk en zorg voor een optimale dienstverlening naar alle organisaties in uw
gemeente. Alle mogelijk maatwerk is bespreekbaar, voor een zeer acceptabele prijs.
Voor iedere gemeente kan een eigen look van de site gerealiseerd worden, alsmede ook een eigen
domeinnaam met een eigen frontpage.
Op basis van een onkostenvergoeding komen we graag bij u langs om zaken te bespreken.
Contracten worden in de regel voor minimaal drie jaar afgesloten om aanloopkosten beperkt te
houden.

