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Een samenwerking van: 

Inleiding

Het Grootslag staat voor goed wonen in  

een prettige leefomgeving. Daarbij gaat  

het niet alleen om een goede huurwoning, 

maar ook om aandacht voor de behoeften,  

wensen en hulpvragen van u als bewoner.  

Uw woongeluk is ons veel waard! Daarom werken 

we samen met diverse maatschappelijke partners 

zoals Vrijwilligerspunt Westfriesland. Vrijwilligerspunt 

verbindt door vrijwilligerswerk en taal. Zij brengt  

onder andere hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar.

Hulp hebben we allemaal wel eens nodig. Bijvoorbeeld  

bij het doen van een boodschap, of een klusje in huis of tuin.  

Of heeft u juist behoefte aan sociale contacten? Bijvoorbeeld aan 

een sportmaatje, of iemand om een museum mee te bezoeken?  

Vrijwilligerspunt gaat voor u op zoek naar een vrijwilliger die het  

leuk vindt samen met u iets te ondernemen. Maar ook als u zelf iets  

wilt betekenen voor een ander, kunt u bij Vrijwilligerspunt terecht.  

Er is namelijk volop vrijwilligerswerk te doen bij (sport)verenigingen, 

stichtingen en clubs in de regio. 

Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal? Of u nou in Nederland bent  

geboren en getogen, of nieuw bent in Nederland; Taalhuis Westfriesland van  

Vrijwilligerspunt helpt. 

In deze folder laten we u zien wat Het Grootslag en Vrijwilligerspunt voor u kunnen 

betekenen. Herkent u zich in een van de voorbeelden? Of heeft u een andere hulpvraag 

waar wij u mee kunnen helpen? Laat het ons weten. Wij zorgen ervoor dat uw hulpvraag 

bij Vrijwilligerspunt terecht komt. Liever zelf direct contact opnemen met Vrijwilligerspunt? 

Dat kan natuurlijk ook! Op de achterzijde van deze folder vindt u alle contactgegevens.



Zou u dit formulier 
willen invullen?

Hebben jullie 
een vrijwilliger om deze 

meneer te helpen met het 
invullen van een 

formulier?

Oh nee, ik kan dit niet lezen. 
Wat moet ik nu doen? 

Voor mij een kleine moeite.
Ik help u graag!

Wat fijn dat je me komt helpen.
Ik kom er echt niet alleen uit. 

We gaan via Taalhuis een oproep 
doen voor een taalvrijwilliger die 

deze meneer kan helpen. 

HULPVRAAG

OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

BEGELEIDING BIJ VRIJWILLIGERSWERK

Moeite met lezen en schrijven

Taalhuis, onderdeel van Vrijwilligerspunt, 

helpt mensen die moeite hebben met de 

basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, 

rekenen en digitale vaardigheden. 

Samen wordt gekeken welk taaltraject het beste 

past bij de persoonlijke situatie. Vervolgens zorgt 

Taalhuis ervoor dat u op de juiste manier geholpen 

wordt, bijvoorbeeld met een computertraining, taalles 

of door een taalmaatje. 



Behoefte aan sociale  
contacten

Behoefte aan een gezellig praatje? 

Een wandeling? 

Samen een spelletje doen of samen sporten? 

Vrijwilligerspunt helpt bij het vinden van een  

vrijwilliger die graag samen met u tijd doorbrengt.

HULPVRAAG

OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

BEGELEIDING BIJ VRIJWILLIGERSWERK

Een sportieve vrijwilliger dus?! 
Wij gaan direct voor hem op zoek.

Jeetje, is er nou echt 
niemand die met mij wil 

voetballen?

Yes! Samen voetballen
is echt veel leuker!

Ik zoek een vrijwilliger
die het leuk vindt om met deze

jongeman een balletje te trappen.
Kunnen jullie een sportmaatje

voor hem vinden?



Begeleiding bij  
vrijwilligerswerk

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, 

maar weet u niet wat u wilt doen 

en wat de mogelijkheden zijn? 

Vrijwilligerspunt helpt met het vinden 

van vrijwilligerswerk dat bij u past 

en waar u blij van wordt.

BEGELEIDING BIJ VRIJWILLIGERSWERK

Oh, wat zou ik graag voor deze 
prachtige vogels willen zorgen.

HULPVRAAG

OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

Jazeker! Ik zie 

een vacature bij 

een vogelopvang 

in de buurt.

Een van onze bewoonsters is een 
echte vogelliefhebber. 

Hebben jullie misschien passend 
vrijwilligerswerk voor haar? 

Fantastisch dat je er bent! 
Wij kunnen altijd hulp gebruiken! 



Hulp in de tuin

Moet het gras hoognodig gemaaid worden, 

het terras geveegd of de planten gesnoeid en 

bent u niet in staat dit zelf te doen? 

Vrijwilligerspunt zoekt voor u een vrijwilliger 

met groene vingers.

BEGELEIDING BIJ VRIJWILLIGERSWERK

Oef! Wat is de tuin
overwoekerd! Ik kan dit niet

alleen opknappen.

HULPVRAAG

OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

Weet jij een vrijwilliger die 
kan helpen in de tuin?

Jazeker! Ik weet een 
vrijwilliger met groene vingers.

Wat super dat je me 
komt helpen! 

Geen probleem. Ik hou van tuinieren. 
We gaan er samen weer een nette 

voortuin van maken. 



Hulp bij klusjes in huis

Een kast in elkaar zetten, een muurtje 

witten, loszittende contactdozen: niet iedereen 

is even handig. 

Heeft u hulp nodig bij kleine klusjes in huis?  

Vrijwilligerspunt zoekt voor u een vrijwilliger 

met twee rechterhanden.

BEGELEIDING BIJ VRIJWILLIGERSWERK

Was er maar iemand die
mij kan helpen om de gordijnen

op te hangen...

HULPVRAAG
OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

Hebben jullie een 
vrijwilliger die gordijnen op zou 
willen hangen? De bewoonster 

kan er zelf niet bij.  

Je bent
een engel!

We gaan een vacature uitzetten voor 
een klusvrijwilliger. Mét ladder! ;-)

Weer iemand blij gemaakt. 
Wat is dit vrijwilligerswerk toch 

dankbaar en leuk.



Verbeteren van de  
Nederlandse taal

Bent u nieuw in Nederland en heeft u 

moeite met de Nederlandse taal? 

Door veel te spreken met een Taalmaatje 

kunt u het beste de taal leren. 

En als u wilt, kan een Taalmaatje ook helpen 

met lezen en schrijven.

Alles naar wens in  
uw nieuwe woning? 

Hoe kunnen wij deze
Poolse vrouw helpen met

de Nederlandse taal?

We gaan op zoek
naar een Taalmaatje 

voor mevrouw! 

Dat gaat al helemaal goed!

Wilt u thee?

OPGELOST!

WIJ VINDEN EEN OPLOSSING

HULPVRAAG

Nie rozumiem panią 
(Ik begrijp u niet)



Woningstichting Het Grootslag
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