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Informatie en advies
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Openluchttheater Brilmansdennen
Het Openluchttheater doet sinds het bestaan van de
vrijwilligerscentrale Losser mee aan NL Doet.
Deze landelijke vrijwilligersdagen worden hier lokaal
georganiseerd door de vrijwilligerscentrale van Stichting
Cluster in Losser.
Het Openluchttheater grijpt deze dagen aan om grotere
klussen gedaan te krijgen die vaak blijven liggen door
een tekort aan meewerkende handen. De vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster zorgt voor deze helpende
handen waardoor groter onderhoud toch met enige
regelmaat plaats kan vinden.
Bert Niessink, Openluchttheater Brilmansdennen
www.openluchttheaterlosser.nl

Hoe kunt u ons bereiken?
De vrijwilligerscentrale Losser is onderdeel van
Stichting Cluster en gevestigd aan de
Vlasakker 2 (de Muchte), 7582 AS Losser,
Tel. 053 - 536 94 00.

info@vrijwilligerscentralelosser.nl

VRIJWILLIGERS
CENTRALE LOSSER

Wie zijn wij

De digitale vacaturebank

De vrijwilligerscentrale Losser is een onderdeel van Stichting Cluster.

Bent u voor uw organisatie op zoek naar een secretaris, een klusjes-

de Muchte). Daar kunnen we u verder begeleiden naar het vrijwilligers-

Deze brede welzijnsinstelling heeft als algemene doelstelling het
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Het is vaak lastig om de juiste vrijwilliger te vinden voor een vacature,

Ook brengen wij vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact.

en aan de andere kant zoeken vrijwilligers vaak tevergeefs naar een

In Losser heeft de vrijwilligerscentrale Losser de afgelopen jaren

Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen bij ons hun
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voor enkele honderden leerlingen van het Twents Carmel College

vacatures (digitaal) aanmelden. Vrijwilligers kunnen we helpen bij

De digitale vacaturebank van de vrijwilligerscentrale Losser biedt

locatie Losser een maatschappelijke stageplaats verzorgd.

het vinden van vrijwilligerswerk. Kort gezegd bemiddelen we dus

hierin uitkomst. Deze vacaturebank met een ruim aanbod aan

Maatschappelijke stage is voor deze leerlingen een kijkje in de keuken

tussen vraag en aanbod.

vacatures is duidelijk, overzichtelijk en makkelijk in gebruik.

van het vrijwilligerswerk. Vandaar dat de vrijwilligerscentrale Losser

Bovenstaand maakt de kans op een match al een stuk groter.

ook zo nauw betrokken is geweest bij de opstart van deze manier

Wat hebben wij te bieden:

De variatie aan vrijwilligerswerk is erg groot. Het kan gaan om

van leren voor de leerlingen. Immers wordt er gehoopt dat een deel

• Informatie en advies: wij hebben antwoord op uw (praktische)

administratief werk voor een vereniging, maar ook om het begeleiden

van deze leerlingen na een positieve ervaring in de praktijk ooit weer

van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

terug zal keren als vrijwilliger.

vragen over vrijwilligerswerk.
•B
 emiddeling: Wij bemiddelen via de digitale vacaturebank tussen
vrijwilliger en organisatie.

Maatschappelijke stage

Een apart gedeelte is ingericht voor alle informatie omtrend
maatschappelijke stage.

•D
 eskundigheidsbevordering: Wij kunnen cursussen verzorgen voor
zowel vrijwilligers als organisaties.
•P
 romotie: Wij zetten ons in voor grotere bekendheid van en meer

Het plaatsen en vinden van vacatures:
Het gebruik van onze site is gratis. Dat geldt

waardering voor het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de landelijke

voor zowel organisaties die vacatures

vrijwilligersdagen NL Doet.

willen plaatsen, als potentiële vrijwilligers

• Maatschappelijke stage: Wij verzorgen reeds een aantal jaren
maatschappelijke stageplaatsen.

die op zoek zijn naar de vacature die hen
op het lijf geschreven is. U kunt daarvoor
terecht op www.clusterlosser.nl en kijkt
u dan bij het onderdeel vrijwilligerswerk.
Tevens kunt u terecht op
www.vrijwilligerscentralelosser.nl.
Kunt u niet overweg met computers of heeft
u liever eerst persoonlijk contact of advies?
U bent dan van harte welkom tijdens onze
spreekuren in het pand van Stichting

VRIJWILLIGERS CENTRALE LOSSER

Cluster aan de Vlasakker 2 (ingang

Twents Carmel College Losser
Alle leerlingen uit klas 2 van het Twents Carmel College in
Losser verrichten een maatschappelijke stage van 32 uur.
Dit houdt in dat ze zich gedurende deze periode onbetaald
inzetten voor de samenleving.
Veel leerlingen vinden zelf hun stageplek maar ook de vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster is actief in het vinden van mooie
stageplaatsen. Zij blijven organisaties stimuleren projecten/
klussen en/of stageplekken beschikbaar te stellen.
Daarnaast organiseren zij de landelijke vrijwilligersdag NL. DOET,
waardoor we ieder jaar met zo’n 45 leerlingen Losser weer een
stuk schoner/mooier maken.
Belinda Heidkamp en Hetty Maas,
coördinatoren Maatschappelijke Stage, TCC-Losser

