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voor álle Rotterdammers, particulier of organisatie

netwerk.zorgzaam010.nl

Samenwerkingsportaal voor netwerkpartners

ZORGZAAM010

VOOR VRIJWILLIGERS VOOR HULPVRAGERS

SAMENBRENGEN VAN

VRAAG EN AANBOD

Vrijwilligerswerk 

Vriendschap

Cursusaanbod

      en burenhulp

INSPIREREN EN

ACTIVEREN

Inspiratieverhalen

Vrijwilligerswerktest

MDT projecten

Nieuwsbrief

ONDERSTEUNING EN

VEILIGHEID

Betrouwbaarheid en veiligheid

Helpcentrum

Lokale digitale ondersteuning

Mantelfoon

VOOR ORGANISATIES

Eenmalig/structureel 

Word digimaatje, tuinhulp of

gastvrouw of -heer 

Vraag plaatsen namens

jezelf, een ander, een cliënt

of een organisatie

Plaats je vraag of aanbod,

van eetactiviteit tot social

media hulpvraag

Deze factsheet bevat alles wat je moet weten over Zorgzaam010, het

matchingsplatform voor vrijwilligerswerk van de gemeente Rotterdam en Netwerk

Zorgzaam010, het samenwerkingsportaal voor IZO-partijen.

Wil je meer weten over een bepaald thema? Klik dan op het desbetreffende woord. De PDF is bijna

geheel klikbaar en je wordt dan direct doorgestuurd naar een pagina met meer informatie.  



NETWERK ZORGZAAM010

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

WE STAAN ALTIJD OPEN VOOR NIEUWE SAMENWERKINGEN OF IDEEËN, NEEM

VOORAL CONTACT MET ONS OP!

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Wil jij iets nieuws leren of jezelf ontwikkelen? Op Zorgzaam010 vind je cursussen, workshops, e-

learnings en bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers, mantelzorgers en andere doelgroepen

op het gebied van vrijwilligerswerk en burenhulp in de gemeente Rotterdam. Verder is het mogelijk

om namens jouw organisatie cursussen en workshops op het cursusaanbod te plaatsen en een

thema aan te dragen voor een cursus of workshop.

SAMENWERKINGSPORTAAL

Vanaf 1 mei 2020 verzorgen we niet alleen het matchingsinstrument Zorgzaam010, maar bieden

wij ook een compleet nieuw samenwerkingsportaal voor Informele zorg en ondersteuning (IZO-)

partijen aan in de gemeente Rotterdam genaamd: Netwerk Zorgzaam010. Het

samenwerkingsportaal bevat een kennisbank, forum, gedeelde agenda en een 'vind elkaar' -

gedeelte.

ADVIES OP MAAT

Maatschappelijke organisaties kunnen gratis gebruik maken van Advies op Maat bij tactische of

strategische vragen waarop het antwoord nog niet te vinden is in de Kennisbank van Netwerk

Zorgzaam010. Experts gaan met deze vraag aan de slag. Het antwoord wordt vervolgens met de

betreffende organisatie gedeeld én opgenomen in de Kennisbank, zodat anderen er ook gebruik

van kunnen maken.

MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE


