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SUGGESTIES VOOR ONLINE ACTIVITEITEN  

d.d. 29 01 2021 

 

Voorbeelden van online activiteiten:  

 Bellen, bellen, bellen. Hier ook (nieuwe) vrijwilligers voor inzetten;  

 Digitaal koffiemoment met teams van vrijwilligers/bewoners. Deze momenten ook benutten 
om input te verzamelen over wat je als organisatie wel/niet kan doen; 

 WhatsApp-groepen aanmaken. Of app ontwikkelen voor contact met lotgenoten; 

 Vrijwilligers werven die hun eigen creativiteit kunnen inzetten om leuke dingen te doen in 
Coronatijd, b.v. wordfeud enz. 

 Ouderengym online. 

 Online bingo. 

 Online pubquiz 

 Silent disco (dan krijg je een koptelefoon afgeleverd thuis , daar krijgen ze subsidie voor) 

 Kahoot is altijd leuk 

 Jackbox 

 Stichting Jacobahof organiseert concerten in de buurttuin. Kinderen mogen live kijken en de 

rest via facebook stream.  

 Vaak doet horeca ook wat (Milu geloof ik), pubquiz ofzo, dan kunnen degenen die kijken een 

vrijwillige bijdrage aan de horeca doen. Mss leuke samenwerking met buurtcafe.  

 Samen plastic prikken in het park met een groepje, niet online, maar je doet toch iets samen.  

 Bij Cafe Emma kun je papieren tasjes afhalen om een tekening of gedicht op te maken. Die 

breng je dan terug en zij gebruiken ze om de maaltijden to-go in te doen, dan krijgt iemand 

uit de buurt dus weer jouw tasje.  

 

 

Bron: 
https://www.movisie.nl/artikel/vrijwillige-inzet-burgerinitiatieven-tijden-corona 
 
Voorbeelden van anders inzetten van vrjiwilligers:  

 De afhaalbieb in IJsselstein. Bezoekers kunnen gereserveerde titels afhalen bij de deur. 
Vrijwilligers stellen deze pakketten samen; 

 Vrijwilligers inzetten als ‘coronamaatjes’, in plaats van hun reguliere activiteit.  
 Een kookclub maakt nu afhaalmaaltijden in plaats van de wekelijkse gezamenlijke maaltijd in 

het buurthuis;  
 De vrijwilligers van vervoersdienst Automaatje in Aalsmeer zijn de mensen die ze normaal 

vervoeren gaan bellen;  
 VoorleesExpress is digitaal gaan voorlezen. Dit initiatief trok nieuwe vrijwilligers aan, ook veel 

jongeren;   
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 Zorg voor de zorg: vrijwilligers inzetten om zorgpersoneel te ontlasten. Door boodschappen 
te doen of kinderen naar school te brengen;  

 Supermarkt in het dorp kon bestellingen per telefoon niet aan. Vrijwilligers nemen nu 
telefoon aan en voeren de bestelling online in.  

 Alternatieve vormen van contact/waardering tonen: 
 In plaats van het jaarlijkse vrijwilligersfeest cadeautjes langsbrengen bij vrijwilligers; 
 Drive through organiseren voor vrijwilligers met toeters en bellen en oliebollenpakket als 

alternatief kerstfeest;  
 In plaats van de Dag van het Vrijwilligerswerk (7 december) een hele week organiseren, 

waarbij vrijwilligers op een bepaald tijdstip langs kunnen komen voor een kop koffie en een 
tas met cadeautjes;  

 Pubquiz (met een offline variant) van teams tegen elkaar, als een alternatieve vorm van 
teambuilding; 

 Vrijwilligers maken surprises voor elkaar; 
 Bellen, bellen, bellen. Hier ook (nieuwe) vrijwilligers voor inzetten;  
 Digitaal koffiemoment met teams van vrijwilligers. Deze momenten ook benutten om input 

te verzamelen over wat je als organisatie wel/niet kan doen; 
 WhatsApp-groepen aanmaken. Of app ontwikkelen voor contact met lotgenoten; 
 Regelmatig mailing met updates, maar ook met linkjes naar interessante webinars etc.;  
 Video’s maken voor YouTube; 
 Geef de vrijwilligers eigen verantwoordelijkheid en spreek hun creativiteit aan in het 

onderhouden van 1-op-1 contacten met de kwetsbare doelgroep. Dat blijkt tot een scala aan 
activiteiten te leiden, van digitale spelletjes als Wordfeud, boodschappen doen of een kaartje 
brengen, tot buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. 

 


