
Vrijwilligerswerk
 

Wist je dat het doen van vrijwilligerswerk 

helpt stress te verminderen, jouw 

netwerk te vergroten en gelukkig 

maakt? Want je doet het niet alleen 

voor een ander, maar ook voor jezelf. 

Er is altijd een vacature die bij jouw 

wensen en talenten past. Wij helpen 

je graag om te ontdekken waar jouw 

talent samenkomt met een vraag, in het 

tijdsbestek dat bij jouw wensen past. 

Vrijwilligerswerk  
in Gooi & 
Vechtstreek 
 

Wat ga  
jij doen?

Al nieuwsgierig? Ga direct op zoek naar een leuke klus in onze 
digitale vacaturebank: www.versavrijwilligerscentrale.nl



www.facebook.com/ 

versavrijwilligerscentrale

www.instagram.com/

versa_vrijwilligerscentrale

Advies op maat?  
We staan je graag persoonlijk te woord: 

Vrijwilligerswerk
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vergroten en gelukkig maakt? Want je doet 

het niet alleen voor een ander, maar ook voor 
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Dáárom Versa  
Vrijwilligerscentrale

Welk soort vrijwilligerswerk past bij mij? 

Soms weet je wel dat je iets wil doen, 

maar niet precies wat. Wij helpen je 

graag. Versa Vrijwilligerscentrale is dé 

Vrijwilligerscentrale van het Gooi. Je vindt 

ons in Hilversum, Gooise Meren, Blaricum, 

Eemnes, Laren en Weesp. We zetten ons 

dagelijks in om organisaties en individuen 

te verbinden en versterken op het gebied van 

vrijwillige inzet.  

Zo bieden wij een uitgebreide vacaturebank, 

advies, workshops en trainingen aan.

 9 Ruim 500 

uiteenlopende, actuele 

vrijwilligersvacatures in 

het Gooi en omgeving

 9 Persoonlijk advies

 9 Direct aanmelden en 

contact met de organisatie 

via onze vacaturebank

 9 Met doelgerichte workshops 

en trainingen krijg jij zelf 

ook de kans om te groeien 

Weesp:  

www.vcweesp.nl 

info@vcweesp.nl 

06 82 60 59 87

Hilversum:  

www.vchilversum.nl 

info@vchilversum.nl 

06 26 72 30 95 

06 82 04 23 77

Gooise Meren:  

www.vcgooisemeren.nl 

info@vcgooisemeren.nl 

06 15 87 56 92

Blaricum, Eemnes  

en Laren: 

www.vcbel.nl 

info@vcbel.nl 

06 82 31 10 97

linkedin.com/company/ 

versavrijwilligerscentrale


