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OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
Kom jij gezelligheid brengen?
Voor een dagbesteding voor dementerende en

chronisch zieke ouderen, zijn wij op zoek naar

enthousiaste activiteitenbegeleiders.

Af en toe tijd voor een klusje?
Voor een organisatie die zich bezig houdt

met kortdurende klusjes bij bewoners in de

stad, zoals programmeren van apparaten,

uitlaten van een huisdier of het doen van een

boodschapje zoeken we flexibel inzetbare

vrijwilligers.

Werk jij mee aan een mooi blad
in de brievenbus?
Voor een vereniging zijn wij op zoek

naar een redactielid voor de opmaak

van het verenigingsblad. Dit blad

verschijnt 4 keer per jaar.

Ben jij sterk met cijfers?
Voor een organisatie die zich inzet voor gelijke

rechten van de mens zijn wij op

zoek naar een penningmeester.

Beschik jij over twee rechterhanden?
Voor een dynamisch Multifunctioneel Centrum

zoeken wij een handige man/vrouw voor het

uitvoeren van diverse hand- en spandiensten.

Je collega vrijwilligersorganisatie
in het zonnetje zetten?
Wil je als vrijwilligersorganisatie een

collega vrijwilligersorganisatie, initiatief

of -project uit de gemeente Leeuwarden

voordragen voor de jaarlijkse ‘meer dan handen

prijs’? Neem dan contact op met WELLZO

Vrijwilligerswerk. Wij vertellen je er graag meer

over!

Staat je ideale vrijwilligersbaan er nu niet
tussen?
WELLZO Vrijwilligerswerk beschikt over een
uitgebreide vacaturebank. Je bent van harte
welkom om bij ons langs te komen voor een
actueel overzicht. Wij zijn alle werkdagen
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Een afspraak
maken is niet nodig. Of kijk op onze website
www.wellzo.frl

Neem contact op met WELLZO via (058) 30 30 100, vrijwilligerswerk@wellzo.frl,
www.wellzo.frl of stap bij ons binnen op het Zuidvliet 620 in Leeuwarden.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de vacatures?

VRIJWILLIGERSVACATURES

vrijwilligerswerkleeuwarden

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
Kom jij gezelligheid brengen?
Voor een dagbesteding voor dementerende en

chronisch zieke ouderen, zijn wij op zoek naar

enthousiaste activiteitenbegeleiders.

Af en toe tijd voor een klusje?
Voor een organisatie die zich bezig houdt

met kortdurende klusjes bij bewoners in de

stad, zoals programmeren van apparaten,

uitlaten van een huisdier of het doen van een

boodschapje zoeken we flexibel inzetbare

vrijwilligers.

Werk jij mee aan een mooi blad
in de brievenbus?
Voor een vereniging zijn wij op zoek

naar een redactielid voor de opmaak

van het verenigingsblad. Dit blad

verschijnt 4 keer per jaar.

Ben jij sterk met cijfers?
Voor een organisatie die zich inzet voor gelijke

rechten van de mens zijn wij op

zoek naar een penningmeester.

Beschik jij over twee rechterhanden?
Voor een dynamisch Multifunctioneel Centrum

zoeken wij een handige man/vrouw voor het

uitvoeren van diverse hand- en spandiensten.

Je collega vrijwilligersorganisatie
in het zonnetje zetten?
Wil je als vrijwilligersorganisatie een

collega vrijwilligersorganisatie, initiatief

of -project uit de gemeente Leeuwarden

voordragen voor de jaarlijkse ‘meer dan handen

prijs’? Neem dan contact op met WELLZO

Vrijwilligerswerk. Wij vertellen je er graag meer

over!

Staat je ideale vrijwilligersbaan er nu niet
tussen?
WELLZO Vrijwilligerswerk beschikt over een
uitgebreide vacaturebank. Je bent van harte
welkom om bij ons langs te komen voor een
actueel overzicht. Wij zijn alle werkdagen
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Een afspraak
maken is niet nodig. Of kijk op onze website
www.wellzo.frl

Neem contact op met WELLZO via (058) 30 30 100, vrijwilligerswerk@wellzo.frl,
www.wellzo.frl of stap bij ons binnen op het Zuidvliet 620 in Leeuwarden.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de vacatures?

VRIJWILLIGERSVACATURES

vrijwilligerswerkleeuwarden

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
Kom jij gezelligheid brengen?
Voor een dagbesteding voor dementerende en

chronisch zieke ouderen, zijn wij op zoek naar

enthousiaste activiteitenbegeleiders.

Af en toe tijd voor een klusje?
Voor een organisatie die zich bezig houdt

met kortdurende klusjes bij bewoners in de

stad, zoals programmeren van apparaten,

uitlaten van een huisdier of het doen van een

boodschapje zoeken we flexibel inzetbare

vrijwilligers.

Werk jij mee aan een mooi blad
in de brievenbus?
Voor een vereniging zijn wij op zoek

naar een redactielid voor de opmaak

van het verenigingsblad. Dit blad

verschijnt 4 keer per jaar.

Ben jij sterk met cijfers?
Voor een organisatie die zich inzet voor gelijke

rechten van de mens zijn wij op

zoek naar een penningmeester.

Beschik jij over twee rechterhanden?
Voor een dynamisch Multifunctioneel Centrum

zoeken wij een handige man/vrouw voor het

uitvoeren van diverse hand- en spandiensten.

Je collega vrijwilligersorganisatie
in het zonnetje zetten?
Wil je als vrijwilligersorganisatie een

collega vrijwilligersorganisatie, initiatief

of -project uit de gemeente Leeuwarden

voordragen voor de jaarlijkse ‘meer dan handen

prijs’? Neem dan contact op met WELLZO

Vrijwilligerswerk. Wij vertellen je er graag meer

over!

Staat je ideale vrijwilligersbaan er nu niet
tussen?
WELLZO Vrijwilligerswerk beschikt over een
uitgebreide vacaturebank. Je bent van harte
welkom om bij ons langs te komen voor een
actueel overzicht. Wij zijn alle werkdagen
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Een afspraak
maken is niet nodig. Of kijk op onze website
www.wellzo.frl

Walking Football
Donderdag 27 september organiseert het 
Nationaal Ouderenfonds een multicultureel 
voetbalfeest voor 60-plussers bij het 
Cambuurstadion. Hiervoor kunnen nog handen 
worden gebruikt voor diverse taken. 

Het Huis dat met je hersenen speelt
Is een interactieve expositie op het gebied 
van psychologie en technologie. Er worden 
gastvrouwen/heren gezocht voor het 
begeleiden van bezoekers. Veel verstand 
van techniek is niet nodig, enthousiasme en 
klantvriendelijkheid wel!

Welkom in Grou!
Grou, het pittoreske watersportdorp, zoekt 
vrijwilligers voor het VVV-kantoor. O.a. voor 
kassabeheer, bijhouden winkelvoorraad, 
verkoop en ontvangst en advies toeristen. 

Groene vingers en goed in coördineren?
Dan is de kindermoestuin in Leeuwarden 
op zoek naar jou! Zij zijn op zoek naar een 
enthousiaste coördinator voor deze mooie en 
gezellige tuin. 

Escher, Whitney, Disobedience en The Mercy
Ze komen voorbij bij Slieker Film, het enige 
Filmtheater in Friesland. Zij zijn op zoek 
naar coördinatoren voor de diverse diensten: 
openen, te sluiten, beheren kassasysteem en 
de vrijwilligers te ondersteunen waar nodig. 

Op stap met een jongere?
Of met een oudere?
Voor diverse doelgroepen worden maatjes 
gezocht voor de gezelligheid en/of voor het 
ondersteunen bij bijvoorbeeld het maken van 
sociale contacten of andere doelen. 

Vrijwilligersbeurs
Zaterdag 29 september, tussen 10.00 uur en 
17.00 uur zijn zo’n 60 organisaties aanwezig 
met een stand in de Harmonie. Maak kennis 
met deze prachtige organisaties en ontdek van 
welk vrijwilligerswerk jouw hart sneller gaat 
kloppen! De toegang is gratis. 

Staat jouw ideale vrijwilligersbaan
er nu niet tussen?
WELLZO Vrijwilligerswerk beschikt over 
een uitgebreide vacaturebank met zo’n 450 
vrijwilligersvacatures van diverse organisaties. 
Iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
ben je van harte welkom om samen met één 
van onze bemiddelaars op zoek te gaan naar 
jouw ideale vrijwilligersvacature. Een afspraak 
maken is niet nodig. 

Via wellzo.frl/vrijwilligerswerk 
zijn alle actuele vacatures te vinden.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem contact op met Amaryllis via 058 303 0400, 

vrijwilligerswerk@amaryllisleeuwarden.nl, samenleeuwarden.nl

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?

VRIJWILLIGERSVACATURES

Samen doen wat nodig is!

Staat jouw ideale vrijwilligersvacature  
er niet tussen?  
Vrijwilligerswerk Amaryllis biedt ondersteuning en 
advies bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk. 
Dit kan via de mail, maar ook telefonisch. Een 
afspraak maken op het Zuidvliet is ook mogelijk.  
Wil je meer informatie neem dan vrijblijvend contact 
met ons op of kijk in de uitgebreide vacaturebank op 
SamenLeeuwarden.nl. Volg ons ook op onze online 
kanalen.

Naast vrijwilligersorganisaties die als gevolg van de huidige situatie helaas genoodzaakt 
zijn om de activiteiten stil te leggen, zijn er gelukkig ook een aantal die binnen de RIVM 
richtlijnen (creatieve) mogelijkheden zien om ‘gewoon’ door te gaan! Hieronder een greep 
uit deze organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. 

Ben jij een echte regelneef?
058 online licht alles wat reilt en zeilt in de 
stad uit met leuke filmpjes  Ze kunnen jouw 
organisatietalent goed gebruiken voor het 
inplannen van afspraken en om de boel te 
coördineren!

Ben jij enthousiast? 
En zit je vol ideeën en ben je ook nog eens 
proactief? Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
gaat naar verwachting de komende tijd groeien! 
Kom jij als bestuurslid het team versterken?

Ben jij representatief en 
toegankelijk?
Dan is de vrijwilligersfunctie van gastheer/
gastvrouw bij Wijkcentrum Heechterp-
Schieringen misschien iets voor jou! Je ontvangt 
de bezoekers bij binnenkomst, heet ze welkom 
en verwijst ze eventueel door naar de juiste 
persoon.

Een werkplek in de buitenlucht?
Stadstuin Techum zoekt vrijwilligers voor het 
zaaien, oogsten en diverse andere voorkomende 
tuinklussen. Als je wilt, kun je ook vrijwilligers 
helpen die een klein beetje extra ondersteuning 
nodig hebben. En weet je wat leuk is? Je hoeft 
geen groene vingers te hebben om dit werk te 
kunnen doen! 

Samen op de fiets! 
Als vrijwilliger bij De Noorderbrug is er genoeg 
te doen! Je kunt op allerlei manieren actief 
zijn en bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH) of een lichamelijke beperking. Samen 

een stuk fietsen bijvoorbeeld. Voor zowel de 
vrijwilliger als de cliënt staat plezier voorop!
 
Maak jij graag een ommetje?
Als vrijwilliger rijd (en indien nodig begeleid) 
je een buurtbewoner van A naar B in een MAX 
Mobiel, een elektrische auto. Deze dienst richt 
zich  vooral op mensen die beperkt zijn in de 
mobiliteit en senioren die onzeker zijn om alleen 
de deur uit te gaan.

Kom jij als voorzitter het bestuur 
versterken?
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 
meer dan 65 jaar zetten ze alles op alles om 
mensen met een lichamelijke beperking een 
onvergetelijke dag te bezorgen. Zonnebloem 
Leeuwarden Oost is ter versterking van 
het bestuur op zoek naar een enthousiaste 
voorzitter.


