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Via Vorsa 

Alles wat je wil weten over vrijwilligerswerk! 
Hier is hij dan! De allereerste nieuwsbrief van Via Vorsa! Dé ‘nieuwe’ 

organisatie voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft, binnen 
de gemeente Rijssen-Holten. 

 
Onze organisatie heette tot voor kort het ServicePunt Vrijwilligers. Maar 

wij willen herkenbaar zijn in al ons werk. Daarom heeft ViaVie Welzijn 
besloten verschillende onderdelen van de welzijnsorganisatie een eigen 

identiteit te geven, onder de ‘paraplu’ van ViaVie Welzijn. Voor het 
ServicePunt Vrijwilligerswerk hebben we gekozen voor de naam Via 

Vorsa: Vrijwilligers en Organisaties middenin de Samenleving. 
 

Via Vorsa wil het kloppend hart zijn voor alles wat met vrijwilligerswerk 

te maken heeft in de gemeente Rijssen-Holten. We bemiddelen, geven 
je tips en alle informatie die je nodig hebt. Of je nu op zoek bent naar 

een leuke baan als vrijwilliger of juist als organisatie of vereniging 
graag vrijwilligers in wilt zetten voor een langere of kortere klus. 

 

 
 

Nieuwe website 
Via Vorsa is te vinden op onze splinternieuwe 

website: www.viavorsa.nl Hier is alle informatie te vinden wat 
vrijwilligerswerk betreft. Helder onderverdeeld in verschillende 

‘hoofdstukken’. Een kennisbank met alle informatie over vrijwilliger zijn 
en vrijwilligerswerk. Het trainingsaanbod voor vrijwilligers binnen onze 

gemeente. Er zijn al een aantal mooie online en gratis trainingen te 
vinden! En natuurlijk het laatste nieuws, zowel lokaal als regionaal en 

landelijk. Graag delen we hier ook het laatste nieuws van jullie 

organisatie of vereniging! Neem dus zeker contact met ons op. 

https://www.viavorsa.nl/


 
Vernieuwde vacaturebank 

Bij een nieuwe website hoort natuurlijk ook een nieuwe vacaturebank. 
Een mooie, nieuwe en frisse uitstraling en erg overzichtelijk. Zowel voor 

de organisaties als voor de vrijwilligers. Vacatures zijn voor potentiele 
vrijwilligers makkelijk te vinden door te filteren op eigen wensen. Zowel 

op de computer als op de mobiel of tablet. 
 

De nieuwe vacaturebank start ‘leeg’, wat wil zeggen dat er niks uit de 
oude vacaturebank overgezet wordt. Op deze manier willen we met 

actuele vacatures starten, en voorkomen dat er oude vacatures 
overgezet worden. Voor jullie als organisatie wordt het heel makkelijk 

gebruik te maken van de vacaturebank. Je plaatst en beheert je eigen 

vacatures. En dit in een paar stappen! 

Eigen account aanmaken 

Ga op de website naar de knop inschrijven. Op de volgende pagina 

kies je voor inschrijven organisatie. Op het inschrijfformulier wat 
verschijnt vul je al jouw gegevens zo volledig mogelijk in. De 

inschrijving komt bij ons binnen, wij verwerken de aanmelding. Hierna 
ontvang je een e-mail met de bevestiging van inschrijving, en kun je 

een account aanmaken. Dan kun je starten met het aanmaken van je 
eigen vacatures. Wij checken alle nieuwe vacatures en plaatsen na 

goedkeuring alles op de website. De procedure spreekt voor zich. Heb 
je toch een vraag, of lukt het niet? Neem dan vooral contact met ons 

op. 
 

Tips voor het maken van een vacature 
• Probeer te bedenken wat een vrijwilliger graag zou willen doen. In plaats 

van wat jij nodig hebt. Als een vrijwilliger iets doet wat hij leuk vindt, 

dan zal hij er langer mee doorgaan! 

• Wat kan jij als organisatie de vrijwilliger bieden? Kortom, wat maakt het 

vrijwilligerswerk bij jouw organisatie zo leuk? Wat kan een vrijwilliger bij 

jou ‘halen’? 

• Zijn er taken die niet gebonden zijn aan een dag of tijd? In overleg met 

een potentiele nieuwe vrijwilliger zijn hier na kennismaking wel 
afspraken over te maken. De benoeming van een dag of tijd kan voor die 

ene geschikte vrijwilliger net niet geschikt zijn. 

• Vind je het prettig als we met je meedenken in de vacature? Neem 

contact met ons op! 

Social Media 

Via Vorsa is vanaf nu ook te vinden op de socials! Op zowel Facebook 
als Instagram kun je ons vinden met het laatste nieuws, de nieuwste 

vacatures en mooie verhalen. Volg ons dus ook zeker daar, en tag ons 
in jullie berichten over vrijwilligerswerk. 



 

 
 
Meer weten? We staan klaar! 

Heb je vragen of wil je meer weten van onze nieuwe website of over de 
vacaturebank? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande 

gegevens. We denken graag met jullie mee. Hopelijk maken jullie 
opnieuw weer gebruik van onze vacaturebank. Want: Via Vorsa brengt 

mensen bij elkaar! 
 

Contactgegevens 
 

Maildres: info@viavorsa.nl 

 
Hannie Nijkamp (coördinator Via Vorsa); 06 - 33 59 21 53 

(werkdagen maandag t/m donderdag) 
 

Inge Scharrenberg (medewerker Via Vorsa); 06 - 45 40 84 86 
(werkdagen maandag, dinsdag en donderdag) 

 
Sanne Wagenmans (medewerker Via Vorsa); 06 - 45 22 73 77 

(werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag) 

 

Via Vorsa 
Smidsbelt 6 

7451 BL Holten 

0548 36 27 55 

Rozengaarde 75a 
7461 AD Rijssen 

0548 36 27 55 

(maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur) 

E-mail: info@viavorsa.nl 
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