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wikkelingen in

Vrijwilligerscentrale Wassenaar 

❖ Sinds 1983

❖ Het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Wassenaar

❖ Onafhankelijke stichting

VCW



wikkelingen in

❖ Ondersteunen en promoten van vrijwilligerswerk

❖ Waarderen van vrijwilligerswerk

❖ Participatie

❖ Ondersteuning kwetsbare inwoners

Activiteiten VCW



Beursvloer
v

Activiteiten VCW

WassHappening

Vrijwilligerspas

Klussendienst

Fietsenwerkplaats

Club Creatief

Wassenaarse 
vrijwilligersprijzen

Klussen Club van 
Woesik

Sociale activering
Repair Café

Vacaturebank

Vrijwilligersacademie

Workshops

Wassenaarse 
Vrijwilligersdagen 

(FUNworkshops)

WassenaarDoet

Spreekuur 
bibliotheek

Thema-avonden

Naaiclubje



wikkelingen in

VCW
TROONREDE 17 september 2019
Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van 
boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de lucht boven Eindhoven, Arnhem en Nijmegen donker zagen 
kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten.
75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te 
leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En waarin mensen 
nog altijd iets voor een ander overhebben. Hoewel in het publieke debat en op social media tegenstellingen soms de boventoon lijken te voeren, is de dagelijkse 

realiteit voor de meesten van ons anders. Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden. 

Van jong tot oud, van werkvloer tot bestuurskamer en van Willemstad tot Amsterdam willen mensen meedoen en hun bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en 
wat we met elkaar moeten koesteren.
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Ontwikkelingen in de maatschappij 



wikkelingen in de maatschappij 

❖ Meer behoefte aan vrijwillige inzet:
• Langer (alleen) thuis blijven wonen
• Minder familie in de buurt en kleiner sociaal netwerk
• Eenzaamheidsproblematiek bij jong en oud
• Grotere behoefte maatjesprojecten 

Ontwikkelingen in de maatschappij 



wikkelingen in de maatschappij 

❖ Minder aanbod traditionele vrijwilligers
• Meer 2 verdieners
• Verschuiving pensioenleeftijd
• Oppasgrootouders
• Meer mantelzorg

Ontwikkelingen in de maatschappij 



WassenaarDoet.nl 
verbindt Wassenaarders



❖ Website voor vraag en aanbod van praktische en sociale hulp 

❖ Voor en door Wassenaarders

❖ Incidenteel en onbetaald

❖ Projectmatige vacatures van vrijwilligersorganisaties 

WassenaarDoet.nl verbindt Wassenaarders



www.WassenaarDoet.nlSAMEN WANDELEN



www.WassenaarDoet.nlSPELLETJE DOEN



www.WassenaarDoet.nl
SCHILDERIJTJE OPHANGEN



www.WassenaarDoet.nlHULP BIJ AANKLEDING MODELSPOORBAAN



www.WassenaarDoet.nl
ENQUETE / LESJE SOCIAL MEDIA



www.WassenaarDoet.nlCOLLECTEREN VOOR HET GOEDE DOEL



Website voor computer en tablet

www.WassenaarDoet.nl



Webapp voor telefoon

www.WassenaarDoet.nl



e maatschappij 

www.WassenaarDoet.nl

❖ Samen maken we Wassenaardoet.nl veilig 



WassenaarDoet.nl

maken we samen succesvol 



www.WassenaarDoet.nl



❖ Promoten in eigen omgeving

❖ Oproep voor een ander plaatsen

❖ AMBASSADEURS!!

www.WassenaarDoet.nl



Doe mee!
Maak met een kleine inspanning een groot verschil!

Ga naar www.WassenaarDoet.nl  


