Aan alle gebruikers van de digitale vacaturebank van Welzijn Bommelerwaard
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de vacaturebank registreert u zich, als u dat
nog niet eerder gedaan heeft, als organisatie via de digitale vacaturebank van Welzijn
Bommelerwaard. U ontvangt gegevens voor een eigen account, hierna kunt u met uw
gebruikersnaam en wachtwoord eenvoudig inloggen, vacatures plaatsen, deactiveren en
verwijderen. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Welzijn
Bommelerwaard controleert de vacaturebank en zal zo nodig aanpassingen doen en
deze aan u doorgeven.
Heeft u na het lezen van onderstaande handleiding vragen en/of opmerkingen,
neem dan telefonisch of per mail contact op met Mieke Erlings van de afdeling
vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard.
T 0418-634231 (iedere werkdag tussen 09.00-12.00 uur)
E info@welzijnbommelerwaard.nl

Registreren als organisatie via www.welzijnbommelerwaard.nl
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Mocht u geen mailtje in uw inbox krijgen, kijk dan of deze niet per ongeluk in de
spambox terecht is gekomen.





Weet u niet zeker of uw organisatie al geregistreerd is? Vraag dit na bij de afdeling
vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard.
Uw organisatie en vacatures moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, een WA
verzekering voor vrijwilligers is verplicht.
U kunt alle persoonlijke gegevens van bijv. de beheerders zelf aanpassen in het account.
Advies is om minimaal 2 beheerders aan te stellen om te zorgen dat u zo optimaal
mogelijk bereikbaar bent.

Vacatures – vacatures bekijken en toevoegen
U kunt als organisatie via uw account zelf vacatures plaatsen
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Klik bij iedere vacature bij stadsdeel of locatie aan, dat de vacature voor de
Bommelerwaard van toepassing is. (u kunt hier meerdere opties aangeven).
Het is mogelijk om voor een vacature een andere contactpersoon dan uzelf op te
geven. U maakt dan bij het gedeelte van de beheerders een nieuw
beheerdersaccount aan met de gegevens van de contactpersoon.
Geef bij voorkeur ook op wanneer u als contactpersoon bereikbaar bent.
Zorg voor een enthousiaste, duidelijke en correcte vacaturetekst. Vrijwilligers
reageren sneller op een vacature die aantrekkelijk is gepresenteerd.
Zorg voor een goed vindbare vacature door zo veel mogelijk criteria aan te
klikken.
Hou de tekst kort, maar krachtig! Haal een aspirant vrijwilliger eerst binnen, om
te voorkomen dat hij of zij al een beslissing neemt op basis van de gegevens in de
vacature in de vacaturebank.

Vacatures deactiveren of verwijderen
Wat is het verschil tussen deactiveren en verwijderen?
Vacature deactiveren – de vacature is momenteel niet zichtbaar bij de zoekresultaten.
U kunt de vacature wel op een later moment weer activeren of aanpassen.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat een gedeactiveerde vacature verwijderd wordt. De
tekst is vaak tijdsgebonden en het kan heel verfrissend zijn om een vacature opnieuw te
omschrijven.
Vacature verwijderen – de vacature wordt gewist uit het systeem.
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Instellingen

Bij instellingen kunt u de organisatiegegevens (zoals de hoofdcontactpersoon, adresgegevens,
website) zelf aanpassen. De afdeling vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard ontvangt altijd
een melding als u gegevens aanpast. Als wij hier nog vragen over hebben, zullen we contact met u
opnemen.
N.B. Het is belangrijk dat wij de juiste informatie over uw organisatie doorgeven aan
vrijwilligers. Zorg dus dat deze kloppen en dat u wijzigingen op tijd doorgeeft, zoals het wijzigen
van email adressen, veranderingen binnen het bestuur, verhuizingen.

Account
Account bewerken of wachtwoord wijzigen - Bij account bewerken kunt u uw
inloggegevens aanpassen en uw wachtwoord aanpassen.
Berichten - Bij berichten hebt u een overzicht van alle systeemberichten die naar u zijn
verstuurt. Deze berichten ontvangt u ook via het opgegeven emailadres.
Contact – Heeft u een vraag, wilt een wijziging doorgeven of heeft u een opmerking? Vul dan
het formulier ‘Stel een vraag’ in. Een medewerker van de afdeling vrijwilligerswerk zal uw vraag
zo spoedig mogelijk beantwoorden.

