
 
 
 

Plaatsingsvoorwaarden voor organisaties 

De website van het Vrijwilligerspunt Vlissingen biedt organisaties de mogelijkheid om gratis 
een account aan te maken om zo hun profiel en vrijwilligersvacatures te plaatsen. Bezoekers 
van de website kunnen direct online reageren op een vacature. Daarnaast worden de 
vacatures door het Vrijwilligerspunt Vlissingen onder de aandacht gebracht via social media, 
etc. en in adviesgesprekken met belangstellenden. Het Vrijwilligerspunt Vlissingen brengt 
partijen met elkaar in contact; de selectie gebeurt door de organisaties zelf. 

Voor welke organisaties 

Welke organisaties kunnen een account aanmaken en hun profiel en vrijwilligersvacatures 
plaatsen? 

Maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk), (vrijwilligers)organisaties en 
burgerinitiatieven die activiteiten in de gemeente Vlissingen uitvoeren of in een regiofunctie* 
voorzien. De vacatures moeten vrijwilligerswerk betreffen. 

* Regiofunctie: een organisatie organiseert een grootschalig evenement dat uit heel 
Walcheren (of verder) bezoekers trekt en/of een organisatie organiseert specifieke - voor 
Walcheren unieke - activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, toerisme en natuur. 

Heeft u vragen of uw vrijwilligersorganisatie gebruik kan maken van de website. Neem gerust 
even telefonisch contact met ons op (telefoonnummer 14 0118) om te overleggen! 

Verantwoordelijkheid organisaties 

Wat vraagt het Vrijwilligerspunt van de organisaties zodra deze online staan? 
 

 Bij een aanmelding reageert de organisatie binnen 5 werkdagen naar de belangstellende. 
De ervaring leert dat een snelle reactie de kans op een match verhoogt; 

 De organisatie voert wijzigingen in contactgegevens direct door in haar account; 

 De organisatie geeft duidelijk aan voor wie een vacature bedoeld is. Bijvoorbeeld voor 
jongeren, alleen voor volwassen of leeftijd vanaf .. jaar; 

 Als een vacature op een andere wijze dan via de site vervuld is, zet de organisatie de 
vacature direct offline via haar account; 

 Bij iedere aanmelding gaat de teller op de site met 1 naar beneden. Als de organisatie 
heeft aangegeven voor de vacature meerdere vrijwilligers te kunnen plaatsen 
(bijvoorbeeld 3), dan blijft de vacature online staan tot de derde aanmelding. Geeft de 
organisatie aan dat het om 1 plaats gaat, dan gaat deze vacature na 1 aanmelding offline. 
Wanneer de kennismaking niet leidt tot een match, kan de organisatie zelf de vacature 
weer online zetten; 

 Het Vrijwilligerspunt brengt de organisatie in contact met de kandidaten. De organisatie 
verzorgt zelf de kennismaking, selectie, aanname (dan wel afwijzing) en begeleiding van 
de kandidaten. 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons team via 14 0118 of e-mail 
vrijwilligerspunt@vlissingen.nl. 
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