Talentenbank voor organisaties
Bent u op zoek naar een specifiek talent voor korte tijd, eenmalig of flexibel? Mensen willen juist hun
kennis, vaardigheden en ervaring delen waarin zij erg goed zijn. Naast een vacature plaatsen, kunt u
ook zelf op zoek gaan naar vrijwilligers voor uw organisatie in de Talentenbank! Bijvoorbeeld naar
iemand die graag af en toe kookt, iemand die het leuk vindt om op een evenement te schminken,
iemand die kennis heeft over het aanvragen van subsidies/fondsen of een coach voor vrijwilligers.
Maak gebruik van de Talentenbank, zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel talenten!
Iedereen kan in de Talentenbank talenten zoeken. Alleen geregistreerde organisaties kunnen meer
informatie over het talent lezen en kunnen reageren op een talent.
1. Talent zoeken

log in op
www.vrijwilligersw
erkgelderland.nl/o
verbetuwe

ga naar
Talentenbank

zoek op
zoekwoord, sector,
doelgroep of
werkzaamheden

door te klikken op
het Talent leest u
als geregistreerde
organisatie meer
informatie over
o.a. ervaring

 De Talentenbank is online vanaf mei 2014, het aantal talenten zal de komende maanden toenemen.

2. Reageren op een talent
Wilt u in contact komen met een talent om te horen wat hij/zij voor u zou kunnen betekenen? Reageer
dan op een talent!
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zorg dat u ingelogd
bent. Nog geen
account?
Registreer dan uw
organisatie

ga naar het talent
en geef een korte
motivatie/reactie
die meegestuurd
wordt

het talent ontvangt
uw reactie +
contactgegevens +
informatie over de
organisatie

het talent neemt
binnen 2 weken
contact met u op
om afspraken te
maken

 Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe faciliteert de Talentenbank en bewaakt de kwaliteit hiervan,
maar heeft geen intakegesprekken met een Talent.
 Een talentprofiel van een vrijwilliger wordt altijd eerst goedgekeurd door het
Bemiddelingscentrum op basis van een aantal criteria.
 Als u geen bericht ontvangt van het talent binnen 2 weken, dan verzoeken we u met het
Vrijwilligers Steunpunt contact op te nemen, zodat wij navraag kunnen doen.
Deel uw ervaringen! Heeft u goede ervaringen met de Talentenbank? Bent u goed geholpen
door een talent? Of verliep het contact niet goed? Laat het ons weten!
Mijn account
Vacatures Bekijk hier de vacatures van uw organisatie of voeg nieuwe vacatures toe.
Contactpersonen Hier ziet u welke personen van uw organisatie toegang hebben tot het account en
daarmee vacatures kunnen plaatsen. U kunt hier contactpersonen toevoegen, (de-)activeren en
verwijderen.
Account





Account bewerken of wachtwoord wijzigen - Bij account bewerken kunt u uw inloggegevens en
uw wachtwoord aanpassen.
Instellingen – Bij instellingen kunt u de gegevens over uw organisatie wijzingen zodat vrijwilligers
actuele informatie over uw organisatie krijgen.
Berichten - Bij berichten hebt u een overzicht van alle systeemberichten die naar u zijn verstuurt.
Deze berichten ontvangt u ook via het opgegeven emailadres.
Contact – Heeft u een vraag, wilt een wijziging doorgeven of heeft u een opmerking? Vul dan het
formulier ‘Stel een vraag’ in. Een medewerker van het Vrijwilligers Steunpunt zal uw vraag zo
spoedig mogelijk beantwoorden.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Steunpunt. Wij doen ons
best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe
Pr. Irenestraat 49
6661 EA l Elst

Openingstijden:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Website

Ma t/m do 10.00 – 17.00
vrijwilligerssteunpunt@stuwwelzijn.nl
0481-375959
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overebtuwe
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