
 
 

 

                                                brengt dagelijks nieuws en activiteiten uit de regio Lopik, IJsselstein en Nieuwegein. In onze programma's proberen 

we aandacht te geven aan zoveel mogelijk activiteiten en willen we het nieuws op de voet volgen. Meewerken aan RTV 9 is een leuke 

hobby, uitdaging, vrijwillig en toch verbonden met top vrijwilligers! 

De omroep beschikt over een studio in IJsselstein, met meerdere radiostudio's en een redactieruimte. Hierdoor is het mogelijk vele plannen 

uit te voeren. Daarom is de omroep op zoek naar nieuwe medewerkers die het leuk vinden te bouwen aan dit leuke medium. 

Interesse? Stuur ons een mail via vrijwilligers@rtv9.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op 

WIJ ZOEKEN JOU! 
Actieve vrijwilligers m/v 

Een derde tot de helft van Nederland doet vrijwilligerswerk. Wat maakt vrijwilligerswerk zo populair? Daar zijn verschillende redenen voor 

aan te wijzen. Overweeg je vrijwilligerswerk te gaan doen als je werkloos, gedeeltelijk afgekeurd bent, of je wilt gewoon iets goeds doen! De 

6 redenen hieronder laten zien waarom vrijwilligerswerk zowel leuk als belangrijk is. 

1. Je helpt een ander 

Het is fijn om wat voor een ander te kunnen doen. Je besteed jouw tijd aan een persoon of organisatie die het nodig heeft. Zo maak je het 

leven van degene(n) die je helpt beter. Niet jij staat op de eerste plaats, maar de ander.  

2. Het geeft voldoening 

Dat je met vrijwilligerswerk de ander helpt, wil niet zeggen dat jij er niks mee wint. Juist het belangeloos helpen van iemand geeft je goed 

gevoel. Anderen blij zien maakt jou blij. De dank in de ogen van de buurvrouw waarvoor je boodschappen doet, de complimenten van het 

streekmuseum waar je de administratie voor bijhoudt, de schaterlach van de klas waar je voorleest: dat is niet in geld uit te drukken. 

3. Het geeft structuur 

Werk is voor veel mensen ook zingeving. Je voelt je nuttig en je hebt sociale contacten. Vrijwilligerswerk kan een mooie vervanger zijn van 

die zingeving. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt iets van je verwacht. Zo geeft het structuur in je bestaan. 

4. Je doet sociale contacten op 

Naast de structuur die vrijwilligerswerk geeft, doe je er ook sociale contacten op. Je leert mensen met wie, of voor wie je vrijwilligerswerk 

doet, steeds beter kennen. Dat is toch wat anders dan ‘hallo’ zeggen tegen de caissière bij een supermarkt. Het is een ideale basis om nieuwe 

mensen te ontmoeten of vriendschappen uit te bouwen. En doordat er veel vraag is naar vrijwilligerswerk, vind je altijd wel een plek waar 

gelijkgestemden zitten. 

5. Goed voor de maatschappij 

Er zijn ontelbaar veel organisaties en verenigingen die werken met vrijwilligers. Nederland zou er héél anders uitzien als alle vrijwilligers 

ineens zouden stoppen! Sporten wordt onbetaalbaar, musea zouden moeten sluiten en nog meer mensen vereenzamen. 

7. Je leert nieuwe dingen 

Je kunt iets zoeken dat in het verlengde ligt van wat je altijd hebt gedaan. De zorg bijvoorbeeld. Of zaaldienst bij je volleybalvereniging. Maar 

dat hoeft niet! Juist doordat er op zo veel verschillende terreinen vrijwilligerswerk te vinden is, is er altijd wel iets waar jouw interesse ligt. 

Kies eens iets heel anders, en ontdek en ontwikkel een andere kant van jezelf. 


