Zijn jullie al onderdeel van Groenbezig.nl?
Tips over hoe je jongeren bij groen vrijwilligerswerk betrekt? Vacatures voor vrijwilligers die hun handen
uit de mouwen, en in de klei willen steken? Of mooie inspiratieverhalen van inwoners die zich inzetten om
hun omgeving te vergroenen? Je vindt het allemaal op Groenbezig.nl! Groenbezig.nl is hét platform voor
groen vrijwilligerswerk in Overijssel. Zijn jullie al onderdeel van dit mooie platform?
Groenbezig.nl is de plek waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar vinden, inspiratie opdoen uit het
veld en waar veel informatie te vinden is dat het groene vrijwilligerswerk makkelijker maar vooral nóg leuker
maakt!
Aanmelden bij Groenbezig.nl
Groene vrijwilligersorganisaties, groene groepen en andere (bewoners)initiatieven die zich bezig houden met
het vergroenen van hun omgeving kunnen hun plekje claimen op de Groenbezig kaart, en krijgen een eigen
informatiepagina op de website. Op deze pagina kun je aan Overijssel laten zien wat jouw groep of initiatief
doet voor ons mooie groene Overijssel.
Eenmaal lid van het platform kun je jouw vrijwilligerswerk in de spotlight zetten door vacatures te plaatsen,
jouw cursussen, workshops en andere activiteiten in de agenda zetten en Overijssel meenemen in jouw
organisatie door inspiratieverhalen te delen. Laat de vrijwilligers van Overijssel kennis maken met jouw groene
groep of initiatief en meld je hier aan!
Redactieteam
Zelf een keer geen tijd om een mooi verhaal te schrijven over jullie groene workshop
of activiteit, die toch écht wel het delen waard is? Geen probleem! Het Groenbezig
redactieteam staat ook voor jullie klaar om jullie belangrijke werk met de rest van
Overijssel te kunnen delen. De reporters komen graag bij jullie groep langs om een
interview te houden of een achtergrond verhaal te schrijven.
Groenbezig kennisbank
Het platform zorgt er niet alleen voor dat jullie beter zichtbaar worden voor de
vrijwilligers in Overijssel, er is ook een hoop nuttige informatie te vinden die jullie
bijvoorbeeld kan helpen om gerichter vrijwilligers te werven of jullie initiatief of
project gefinancierd te krijgen. En staat het antwoord op jullie vraagstuk er niet
tussen? Door het uitgebreide Groenbezig netwerk kom je gemakkelijk met groepen
en initiatieven in contact die misschien wel met dezelfde vragen zitten als jullie. Je
leert het beste van elkaar, nietwaar?

