Waarom vrijwilligerswerk doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is een zinvolle
vrijetijdsbesteding
U doet nieuwe ervaringen op
U kunt iets betekenen voor de
gemeenschap
U zet zich in voor iets wat u
belangrijk vindt
U ontwikkelt uw kwaliteiten
Het is waardevol voor uzelf
Het is werk waar u plezier aan
beleeft
U kunt uw kennis inzetten
En zo zijn er nog vele redenen te
bedenken!

Hoe bereikt u ons?
Dienstencentrum Ulicoten is gevestigd in
de multifunctionele accommodatie
‘De Bremerpoort’
Bernardusstraat 17
5113 TG Ulicoten
Telefoon: 013-5196316
E mail: info@dienstencentrumulicoten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
8.45 uur tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag ook van
12.45 uur tot 14.45 uur

Bezoek ook onze website:
www.dienstencentrumulicoten.nl
www.baarle-nassau.nl

MELD JE AAN OF NEEM CONTACT
OP VOOR MEER INFORMATIE

Vrijwilligerswerk

Het cement van de samenleving
In Nederland doen bijna vier miljoen
mensen vrijwilligerswerk.
In verschillende sectoren is de inzet van
vrijwilligers onmisbaar. Denk daarbij als
voorbeeld aan de zorg, het jeugdwerk,
onderwijs, cultuurorganisaties en
sportverenigingen. Uiteraard zijn er nog
veel meer thema’s waarbinnen
vrijwilligers onmisbaar zijn.
Vrijwilligerswerk draagt bij aan de
kwaliteit van de samenleving.

De gemeente voelt zich verantwoordelijk
voor de ondersteuning van vrijwilligers.
Dit wordt op verschillende manieren
uitgevoerd vanuit het Dienstencentrum
Ulicoten voor de gehele gemeente
Baarle-Nassau.

Bemiddeling
Wij brengen vraag en aanbod van
vrijwilligers bij elkaar. Zoekt u
vrijwilligers? Bent u op zoek naar
vrijwilligerswerk? U bent bij ons aan het
juiste adres.
Informatie en advies
U kunt bij ons terecht met allerlei
denkbare vragen over vrijwilligerswerk.
Wij staan open voor uw vragen en
verzoeken.
Deskundigheidsbevordering
Wij denken mee over scholing voor
vrijwilligers en kijken welke
mogelijkheden wij hiervoor kunnen
bieden. Heeft u behoefte aan scholing of
voorlichting, dan kunt u altijd contact
opnemen.

Promotie en waardering
Vrijwilligerswerk is belangrijk. Daarom
zetten wij ons in om het vrijwilligerswerk
te promoten en willen u daarbij graag
ondersteunen. Daarnaast organiseren
wij activiteiten om onze waardering te
uiten voor alle vrijwilligers in de
gemeente.

