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Als vrijwilliger werken 

met/voor vluchtelingen 

Gespreksvaardigheden in 

internationale context, kennis 

over culturen en talen 

• Vluchtelingenwerk of COA 

• United for all Nijmegen 

Als vrijwilliger werken 

met kinderen 

Gespreksvaardigheden, soms 

organisatie-vaardigheden 

Kennis van en omgang met 

beperking, stoornis, handicap 

• Kindertelefoon 

• Stichting Move 

• School’s Cool 

• Oppas / gastouder 1 

• Oppas / gastouder 2 

• Ambulante specialistische 

ondersteuning voor (ouders van) 

kinderen met probleem/stoornis SOC 

Nederland 

• Begeleider vakanties, 

logeerweekenden en 

vakantiedagopvang bij kinderen met 

beperking, stoornis of 

handicap: Wielewaal & Stichting Bio 

• Begeleider PGB / Vrijwilliger voor 

mensen met een lichamelijke, 

verstandelijke en/of een sociale 

beperking 

• (Middelbare) school bij jou in de buurt  

• Scouting of sportvereniging bij jou in 

de buurt 

• Kinderopvang bij jou in de buurt  

• Na- of tussenschoolse opvang bij jou in 

de buurt 

Als vrijwilliger werken 

met volwassenen / 

jongeren 

Gespreksvaardigheden, 

begeleiden bij organiseren en 

plannen 

• De Luisterlijn 

• Frisse Gedachtes 

• Begeleider PGB / Vrijwilliger voor 

mensen met een lichamelijke, 

verstandelijke en/of een sociale 

beperking 

• Humanitas Buddyzorg 

• IrisZorg 

• Pompestichting 

• RIBW ‘gewoon een maatje’ 

• Buddy for international students 

• United for all Nijmegen 

• Maatje voor medestudent met 

beperking 

• Marikenhuis 

• SpelenderGrijs 

• Studentendesk Nijmegen Rode kruis 

(organiseren activiteiten gericht op 

verhogen zelfredzaamheid van 

Nijmegenaren) 

• Studiebegeleidings- of 

huiswerkinstituut bij jou in de buurt 

• Verzorgingshuis bij jou in de buurt 

Als vrijwilliger werken 

met organisaties 

Projectmanagement, 

adviesvaardigheden, 

consultancy, recruitment, 

• Raad van Toekomst 

• UniPartners 

• Integrand 

• De Kleine Consultant Nijmegen 

• Edison Nijmegen 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vacatures/nijmegen
https://www.coa.nl/nl/over-coa/werken-bij-het-coa/vrijwilligerswerk-1
https://unitedforall.nl/united-for-all-2/
https://www.kindertelefoon.nl/vrijwilliger
https://www.stichtingmove.nl/vacatures/
https://www.oppasmadelief.nl/nanny-premium/find
http://oppassen.nl/
https://www.socnederland.nl/
https://www.socnederland.nl/
https://www.socnederland.nl/
https://www.socnederland.nl/
https://werkenbij.wielewaal.nl/vrijwilligers/wat-kun-je-doen/
https://www.stichtingbio.nl/k/n438/news/view/18118/5153/activiteitenbegeleiders-voor-het-bio-animatieteam.html
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html#wat-wij-bieden
https://www.frissegedachtes.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.blinkuit.nl/
https://www.humanitas-rotterdam.nl/buddyzorg/website/
https://werkenbij.iriszorg.nl/portal-vervolgpagina/vrijwilligerswerk
https://www.werkenbijpompestichting.nl/site/Vacatures/Vrijwilligerswerk/Meer%20informatie/
http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Werken-bij/Vrijwilligerswerk
https://www.ru.nl/nsm/imo/outgoing_students/stay-involved/buddy/application-form-buddy-international-student/
https://unitedforall.nl/united-for-all-2/
http://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-advies/curussen-trainingen-workshops/aanbod/studeren-beperking-(dyslectie-handicap-ziekte)/studeren-maatje/
http://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-advies/curussen-trainingen-workshops/aanbod/studeren-beperking-(dyslectie-handicap-ziekte)/studeren-maatje/
https://www.marikenhuis.nl/vrijwilligers
https://spelendergrijs.nl/
https://afdeling.rodekruis.nl/studentendesk-nijmegen/
https://www.raadvantoekomst.nl/studenten/
https://www.unipartners.nl/
https://www.integrand.nl/stage/
https://www.dekleineconsultant.nl/
https://www.edison-nijmegen.nl/meedenken/


Radboud Career Service 

Versie: 23-02-2022 

 

Werken aan 

ondernemerschap of 

duurzaamheid 

Ondernemersschap, 

duurzaamheid 

• Mercator Launch 

• StartUp Nijmegen 

• Radboud Green Office: living 

lab & realize your idea 

• Energiecoach 

Als vrijwilliger werken 

i.h.k.v. emancipatie 

Gespreksvaardigheden, 

organisatievaardigheden 

• COC / Dito! 

• United for all Nijmegen 

•  

Als vrijwilliger werken 

i.h.k.v. 

eventmanagement 

Gespreksvaardigheden, 

crisismanagement 

• Rode Kruis 

In het buitenland Afhankelijk van het soort werk, 

taal, cultuur, flexibiliteit 

• AIESEC Nijmegen 

• International Office 

• Erasmus+ Programma 

• Let's Go Africa 

Onderzoeksassistent Onderzoek doen, data 

invoeren, data verwerken 

• Welk onderwerp vind je interessant 

tijdens je studie? Neem contact op met 

de desbetreffende docent en vraag of 

hij/zij ideeën heeft. 

Lesgeven / doceren / 

training geven 

Presenteren, onderwijs, 

didactiek, individueel 

begeleiden / coachen, trainen 

• Welk vak vond je leuk en waar ben je 

goed in? Neem contact op met de 

docent van dat vak en geef aan dat je 

graag werkgroepen zou willen 

begeleiden. 

• Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan 

• AKKU Trainingsbureau 

• Onderwijsloket 

• Campus Detachering 

• PUC of Science 

• Studiebegeleidings- of 

huiswerkinstituut bij jou in de buurt 

• (Middelbare) school bij jou in de buurt 

• Scouting of sportvereniging bij jou in 

de buurt 

• Kinderopvang bij jou in de buurt 

• Na- of tussenschoolse opvang bij jou in 

de buurt 

Bestuur of commissie 

van een studie-

/studenten vereniging 

Organisatievaardigheden • Overzicht van studie- 

studentenverenigingen 

Bijbaan bij de RU Organisatiecultuur onderwijs • Bijbanen van de RU 

• RadboudUMC 

Medezeggenschap Organisatiecultuur, 

gespreksvaardigheden, politiek 

• Opleidingscommissie, Facultaire 

Studentenraad, Universitaire 

Studentenraad of Assessor 

Honours Programma / 

Interdisciplinair 

Excellence Program 

Innovatie, 

bestuursvraagstukken, 

inhoudelijke verdieping 

maatschappelijke thema's, 

pitchen 

• Radboud Honours Academy 

• Avicenna Excellence Program 

Radboud In’to languages Taal, effectief communiceren 

en (jezelf) presenteren 

• Radboud In’to Languages 

https://mercatorlaunch.nl/
https://www.startupnijmegen.nl/
https://www.ru.nl/greenoffice/studenten/living-lab/
https://www.ru.nl/greenoffice/studenten/living-lab/
https://www.ru.nl/greenoffice/studenten/realize-your-idea/
https://regionaalenergieloket.nl/nijmegen/indebuurt/initiatieven/energiecoach-worden-nijmegen?page=1
https://cocregionijmegen.nl/contact/vacatures/
http://www.ditonijmegen.nl/contact-2/word-vrijwilliger/
https://unitedforall.nl/united-for-all-2/
http://www.rodekruisnijmegen.nl/site/vrijwilligers/vrijwilliger-worden/eerstehulpverlener/
https://www.aiesec.nl/global-volunteer/
https://www.ru.nl/io/student/studie-stage/
https://www.ru.nl/io/student/studie-stage/beurzen/erasmus-beurs/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fletsgoafrica.nl%2Fstage-and-vrijwilligerswerk-vacatures&data=02%7C01%7Csahetapy.i%40hsleiden.nl%7C0bfd43868a844f72481a08d8093e5dd0%7C850f9344e078467e9c5e84d82f208ac7%7C1%7C0%7C637269510774461024&sdata=JNEJ5FkUmzqwGyHbcwTylIbPjlMd6kCnEe1enCCRuRY%3D&reserved=0
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/
http://www.akkutrainingsbureau.nl/
https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/functies-in-het-onderwijs/
https://www.ru.nl/campusdetachering/english/students/looking-job-0/overview-jobs/
https://www.ru.nl/ise/outreach/pre-university-college-science/
https://www.ru.nl/studenten/student-life/studentenleven/studentenorganisaties/studieverenigingen/
https://www.ru.nl/studenten/student-life/studentenleven/studentenorganisaties/studieverenigingen/
http://www.ru.nl/studentenbanen/studenten/opzoek/overzicht-vacatures/
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/flexwerk-en-vrijwilligerswerk/flexibel-werken
http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/opleidingscommissies/
http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/facultaire/
http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/facultaire/
http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/usr/
http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/usr/
http://www.ru.nl/usr/links/studentassessor/
https://www.ru.nl/honoursacademy/
http://www.avicennaxp.nl/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/communiceren/boostcamps/


Radboud Career Service 

Versie: 23-02-2022 

 

Persoonlijke effectiviteit Omgaan met stress, 

communiceren, leefstijl 

verbeteren, lekker slapen, 

mindfulness/aandacht trainen, 

omgaan met emoties, 

opkomen voor jezelf, piekeren 

voorkomen/stoppen, planning 

en structuur aanbrengen, 

slechte gewoontes 

verminderen, veerkracht, 

zelfbeeld beïnvloeden, omgaan 

met afleiding, 

somberheidsklachten 

aanpakken, eenzaamheid 

doorbreken, accepteren van 

gevoelens, situaties en jezelf, je 

eigen weg bepalen 

• https://mijn.gezondeboel.nl/ 

register/radboud/  

Diverse opties voor het 

vinden van een stage, 

vrijwilligerswerk 

Erg afhankelijk van het soort 

vrijwilligerswerk, maar 

vaak leer je meer over een 

bepaalde doelgroep en hoe je 

daarmee om gaat 

• Database 

vrijwilligerswerk (verschillende steden) 

• Vrijwilligerscentrale Nijmegen  

• Vrijwilligerswerk SPS-NIP 

• AISEC 

• Website Career Service  

• Talent this way 

Diverse vaardigheden Vaardigheden op het gebied 

van kunst en maatschappij, 

zakelijk, computer science, 

data science, information 

technology, gezondheid, 

wiskunde en logica, 

persoonlijke ontwikkeling, 

physical science en 

engineering, sociale 

wetenschappen, leren van 

talen. 

• https://www.coursera.org/ 

• https://www.udemy.com/ 

• https://alison.com/ 

• http://www.edx.org/ 

• Radboud Creative Collective 

(stimuleren van jong creatief talent 

a.d.h.v. workshops, begeleiding en 

opdrachten) 

 

 

https://mijn.gezondeboel.nl/register/radboud/
https://mijn.gezondeboel.nl/register/radboud/
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/vrijwilligerswerk-in-Nijmegen
https://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/vrijwilligerswerk-in-Nijmegen
https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/nijmegen
https://www.psynip.nl/studenten/tijdensjestudie/vrijwilligerswerk/
https://www.aiesec.nl/nl/global-talent-nl/
http://www.ru.nl/careerservice
http://www.ru.nl/careerservice
https://www.talentthisway.nl/#wij-zijn-talent-this-way
https://www.coursera.org/
https://www.udemy.com/
https://alison.com/
http://www.edx.org/
https://radboudcreativecollective.nl/voor-studenten/

