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Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en
leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?
Neem contact op met het Vrijwilligerscentrum van Rijswijk Doet. Of meld u als vrijwilliger bij
een organisatie waar u voor zou willen werken. Bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, de
dierenbescherming, Alzheimer Nederland, de Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp, Vitalis, de
kerk of de moskee. Kijk ook op de website Hulp in Je Buurt. Hier vindt u oproepen om hulp
van mensen bij u in de buurt. Of informeer bij Den Haag Doet.
Bij Humanitas kunt u als vrijwilliger terecht bij 3 projecten. Bijvoorbeeld Home-Start,
Thuisadministratie en Steun bij Rouw en Verlies. Kijk op de website voor contactgegevens
van het project.
Ook bij Cardia kunt u als vrijwilliger terecht. Bijvoorbeeld als wandelmaatje of om spelletjes te
doen. Kijk op de website voor meer informatie.
Cardia - locatie Onderwatershof
Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden waaronder Rijswijk
en is kleinschalig georganiseerd.
Van Vredenburchweg 26
2282 SH Rijswijk

070 80 08 888
klantenbureau@cardia.nl
www.cardia.nl
Den Haag Doet - vrijwilligerswerk in Den Haag
De Vacaturebank is elke werkdag geopend van 10.00 - 16.00 uur.
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
070 302 44 44
service@denhaagdoet.nl
www.denhaagdoet.nl
Hulp in je buurt
www.hulpinjebuurt.nl
Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp
Beethovenlaan 134
2625 RT Delft
delft@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/delft
Rijswijk Doet
Hajar Oualit
06 36 58 46 14 / hajar.oualit@rijswijkdoet.nl
Bereikbaar di/wo/do 9.00 – 17.00 uur
Marissa Koopmans
06 43 66 90 33 / marissa.koopmans@rijswijkdoet.nl
Bereikbaar ma/wo/vr 9.00 – 17.00 uur
Telefonisch spreekuur Rijswijk Doet
Heeft u vragen over vrijwilligerswerk of wilt u bijdragen in deze moeilijke tijd? Bel tussen 12.00
en 16.00 uur op werkdagen en we denken met u mee.
info@rijswijkdoet.nl
www.vrijwilligerscentrum.nl
Vrijwillige Thuishulp
Marie Heinenweg 3
2533 SX Den Haag
070 3051919 / 06 10784893
vtdenhaag@vtvzhn.nl
www.vrijwilligethuishulp.nl
Zonnebloem Rijswijk

070 390 03 22
www.zonnebloem.nl/oudrijswijk
Stichting Vitalis - Maatjes
Bezoekadres
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB Den Haag
Postadres
Postbus 608
2501 CP Den Haag
070 345 75 71
info@vitalismaatjes.nl
www.vitalismaatjes.nl
Vrijwilligerswerk.nl
Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk.
www.vrijwilligerswerk.nl
Alzheimer Nederland
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
033 303 25 02
info@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl
Rode Kruis
www.rodekruis.nl

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het
ontvangen van een bijstandsuitkering?
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit
betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de
samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw
persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald
wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.
Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie
niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.
Gemeente Rijswijk
Bezoekadres

Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postadres
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
14 070
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?
Dat doet de organisatie voor wie u werkt. Het is belangrijk dat de organisatie een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft en een collectieve ongevallenverzekering.
Heeft de organisatie daar geen geld voor, dan moet u zelf in elk geval een WA-verzekering
hebben.

Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
voor vrijwilligerswerk?
Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten.
Kan de organisatie dit niet? Vraag dan om het aanvraagformulier.
Werkt u als vrijwilliger met kwetsbare mensen? Bijvoorbeeld met ouderen, mensen met
schulden, vluchtelingen of mensen met een beperking? Misschien kunt u een gratis VOG
aanvragen. Uw organisatie moet zich hiervoor hebben aangemeld.
Kijk voor meer informatie over de VOG op de website van Justis.
Justis - VOG
www.justis.nl/vog
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rijswijk in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
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