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NLvoorelkaar nieuws: januari 2016 Bekijk in je browser.

Beste Annemiek,

Zoals gebruikelijk lanceren wij elk jaar in januari onze NLvoorelkaar infographic.
Deze geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. We
hebben in 2016 weer veel progressie geboekt en ons hele team staat de
trappelen om de groeicurve dit jaar nog stijler te maken. Met onze verbeterde
marktplaatsen en het enorme bereik van Young Impact kunnen we wel zeggen
dat alle seinen op groen staan.

Maak er een prachtig jaar van!

Take care,
Mathijs & Patrick
Oprichters NLvoorelkaar & Young Impact

Annemiek D <annemiekdresen@gmail.com>
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Infographic NLvoorelkaar 2016
De infographic spreekt voor zich, maar we pikken er
toch graag een paar bijzondere resultaten van 2016 uit:

Al bijna 40 gemeenten hebben zich bij
NLvoorelkaar aangesloten. Met Rotterdam heeft
ook de eerste G4 gemeente zich bij ons netwerk
gevoegd;
Met het hele NLvoorelkaar netwerk worden er nu
al 1.400 nieuwe matches per maand gerealiseerd.
Dat betekent dat er elk uur 2 nieuwe matches
worden gemaakt;
Er zijn maar liefst 5.371 organisaties actief op
NLvoorelkaar;
Sinds onze start is er al bijna 2.500.000 uur aan
vrijwillige inzet via onze marktplaatsen tot stand
gekomen!

De volledige infographic is op onze website in te zien.

Young Impact marktplaats
De uitrol van Young Impact is in volle gang. Hoogtepunten waren/zijn de
partnerbijeenkomst in december waar o.l.v. Prinses Laurentien een aantal
belangrijke partners zich aansloten bij Young Impact en de definitieve boeking
van de Ziggo Dome. Op 30 mei 2017 zullen hier alle jongeren samenkomen om
hun bereikte impact te vieren!

Vanaf februari zullen bijna 100 scholen starten met het Young Impact
scholenprogramma. Daarnaast starten wij dan ook met de landelijke promotie
van Young Impact bij jongeren tot 25 jaar. Dit biedt een uitstekende kans voor
vrijwilligersorganisaties om in contact te komen met deze jongeren. Om dit te
faciliteren hebben wij de Young Impact marktplaats gelanceerd.  
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In contact komen met de 15.000 jongeren die zich vanaf februari voor de
samenleving gaan inzetten? Profileer je als organisatie door je aan te
melden op marktplaats.youngimpact.nl

Fact & Figures

http://nlvoorelkaar.us5.list-manage.com/track/click?u=ce1035b883c872d6f06e4808b&id=086e77ea4f&e=9205629b7d


1/31/17, 10(10 AMGmail - Infographic met resultaten 2016, contact met een Ziggo dome vol jongeren en meer

Page 4 of 5https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=74a16a4cd4&view=pt&search=inbox&th=159eead7fd687d39&siml=159eead7fd687d39

NewBees: veelbelovend
vrijwilligersproject voor
vluchtelingen

Regelmatig komen wij andere

organisaties tegen die ons inspireren met

het mooie werk dat ze verrichten. Deze

organisaties zetten we graag in het

zonnetje. Deze keer is dat NewBees.

NewBees nodigt vluchtelingen uit om zo
snel mogelijk mee te doen in onze
samenleving, eerst door het aanbieden
van vrijwilligerswerk en stages. Zo kunnen
mensen een lokaal cv opbouwen dat kan
helpen bij het vinden van werk. Bovendien
blijft men op deze manier talenten
benutten en ontwikkelen. Op een mobile
online platform kunnen mensen zich
aanmelden en laten weten welke ervaring

Onderzoek: vrijwilligers-
werk niet cool?

Lucas Meijs deelde onlangs een
interessant onderzoek uit Australië op
Sociale Vraagstukken. Hij vermeldde er
direct bij dat dit niet 1-op-1 te vertalen is
naar Nederland, maar toch herkennen wij
een aantal trends. Veel mensen die wij
spreken (vooral ook jonge mensen)
hebben nog steeds vooroordelen over
vrijwilligerswerk. Het is voor ons een
belangrijke doelstelling om deze
vooroordelen zoveel mogelijk weg te
nemen en te laten zien hoe leuk, flexibel
en leerzaam vrijwilligerswerk kan zijn. Als
mensen dat eenmaal ervaren, gaat er een
wereld voor ze open. Laat dat voor ons en
alle andere partijen in het vrijwilligerswerk
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ze hebben. Zo stellen zij zich voor aan
organisaties en werkgevers in de buurt.
NewBees werkt nu in de omgeving
Amsterdam/Zaandam en in de omgeving
Amersfoort/Utrecht. Weten jullie nog
interessante vrijwilligersposities of
stageplaatsen voor vluchtelingen? Dan
horen zij dat heel graag via info@new-

bees.org.

 

een mooie doelstelling voor 2017 zijn.
Laten we ons inspannen om de werkelijke
diversiteit van vrijwilligerswerk bij zoveel
mogelijk mensen onder de aandacht te
krijgen, zodat we het enorme onbenutte
potentieel aan vrijwilligers kunnen
ontsluiten. Met onze vernieuwde
marktplaatsen zijn wij er helemaal klaar
voor!
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