Wil jij jouw talent aanbieden aan maatschappelijke organisaties? Eenmalig, voor korte tijd of flexibel?
Maak gebruik van de Talentenbank! Organisaties kunnen via de Talentenbank op jouw talent reageren.
Je ontvangt zelf een bericht met hun reactie op jouw talent en informatie over de organisatie. We
vragen van jou om dan binnen 2 weken contact op te nemen met de organisatie om het aanbod te
bespreken en/of een kennismaking te plannen.
Om jouw talenten aan te bieden aan organisaties, registreer je jezelf eenmalig bij de Vrijwilligerscentrale
Druten. Als je het talentprofiel invult, wordt deze na goedkeuring geplaatst in de Talentenbank.
Je kunt natuurlijk ook zelf zoeken en reageren op vacatures van maatschappelijke organisaties in de
Vacaturebank.
1. Meld jouw talent aan: registreren op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/druten
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Mocht je geen mail in je inbox hebben ontvangen, kijk dan of deze niet per ongeluk in de spam terecht is
gekomen.
2. Talentprofiel invullen
Om jouw talent(en) aan te bieden op de Talentenbank, vul je een talentprofiel in. Hier geef je aan wat
jouw talent(en) is/zijn, welke ervaring je hebt, per wanneer je beschikbaar bent en voor welke
periode/dagen/tijden. Het gaat altijd om vrijwillige inzet van jouw kennis, vaardigheden en/of ervaring voor
een maatschappelijke organisatie.
Je bepaalt zelf hoe je zichtbaar bent in de Talentenbank, alleen met voornaam, achternaam of met vooren achternaam. Ook kun je aanvinken of de leeftijd zichtbaar mag zijn en als je het leuk vindt kun je een
foto uploaden.
Organisaties kunnen jouw talent beter vinden als je aangeeft in welke sector je aan de slag zou willen,
voor welke doelgroep je jouw talent wilt inzetten en wat voor soort werkzaamheden jouw talent omvat.
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3. Een reactie op jouw talent!
Alle bezoekers van onze website kunnen in de Talentenbank kijken. Zij zien een gedeelte van de
informatie over jouw talent.
Alleen maatschappelijke organisaties die geregistreerd staan bij de Vrijwilligerscentrale Druten kunnen
alle informatie lezen en reageren op jouw talent.
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Ben je tijdelijk niet beschikbaar? Zorg dan dat je het talentprofiel deactiveert. Log hiervoor in op je
account, kies talentprofiel, daarna talentprofiel bewerken en zet het vinkje bij actief uit.
Krijg je geen contact met de organisatie? Lukt het binnen 2 weken nog niet om de organisatie te
bereiken, neem dan contact op met Stichting Voormekaar (info@voormekaar.org 0487 - 200010). Wij
zullen dan ons best doen om navraag te doen bij de organisatie.
Deel je ervaringen! We vernemen graag van je hoe het bevalt om je talenten via de Talentenbank aan te
bieden. We horen graag als er dingen niet of juist wel goed verlopen!
Mijn account
Vacatures Hier kun je direct in de Vacaturebank zelf op zoek naar vrijwilligerswerk.
Zoekprofiel Wil je 3 passende vacatures ontvangen, vul dan een zoekprofiel in.
Talentprofiel Hier bied je jouw talenten aan voor in de Talentenbank. Ook kun je jouw talent wijzigen.
Account Hier kun je jouw account bewerken of het wachtwoord wijzigen. Bij contact kun je een vraag
stellen aan een bemiddelingsmedewerker van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.
Wachtwoord vergeten? Ga naar Login en kies Wachtwoord vergeten?

Contact
Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met Stichting
Voormekaar, het Bemiddelingscentrum van de Vrijwilligerscentrale Druten of kom een
keertje langs aan de van Heemstraweg 53 in Druten (Bogerd)!

Bemiddelingscentrum l Wilhelminasingel 4 l Nijmegen
Openingstijden:
Ma t/m vr 12.00 – 16.00
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