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Vooraankondiging conferentie ‘Vrijwilligerswerk is delen. Hoe doe je dat?’
De Vrijwilligerssteun- en servicepunten van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis organiseren 17
november 2016 van 16.00 tot 21.00 uur gezamenlijk een regionale conferentie voor
vrijwilligersorganisaties en organisaties, die met vrijwilligers werken. Vrijwilligers delen hun vrije
tijd door zich in te zetten voor hun sportclub, door op te trekken met een maatje of zich in te
zetten voor de cultuur. De vrijwilligers van nu zijn andere vrijwilligers dan van 20 jaar geleden.
Maar niet alleen de vrijwilligers zijn anders, ook de samenleving is veranderd. Op welke
manieren spelen deze veranderingen door in het vrijwilligerswerk? En hoe kunnen organisaties
beter inspelen op deze veranderingen? Wilt u meer weten? Noteer 17 november dan alvast in
uw agenda!

Vrijwilligersmarkt op de Furieade
U kunt u weer aanmelden voor de vrijwilligersmarkt op de
Furieade. Deze is 1 oktober 2016 en staat dan in de Anne de
Vriesstraat. Een mooie plek! Aanmelden kan via het
aanmeldformulier. Heeft u deze niet gekregen, dan kunt u deze
alsnog aanvragen bij h.wesselius@maassluis.nl.

1

Oranje Fonds Groeiprogramma
Het Oranje Fonds heeft een Groeiprogramma: een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor
maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. Doel van het
programma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale
doelstelling en het vergroten van het maatschappelijk effect van het sociale initiatief. In oktober
start de werving voor het programma. Uitgebreide informatie en een aanmeldformulier vindt u
dan op oranjefonds.nl/groeiprogramma. Een bijeenkomst hierover is op 5 oktober (Rotterdam).

Al aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs? Doen!
Is uw vrijwilligersproject een voorbeeld voor anderen en heeft u veel
aandacht en zorg voor uw vrijwilligers, hét thema van 2016?
Bekijk dan de selectiecriteria en schrijf direct in.

Oratie prof. dr. Anne Goossensen over vrijwilligers in de palliatieve zorg
Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg aan mensen die stervende zijn. Bij deze zorg
wordt nauw samengewerkt met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg. Om deze
samenwerking te optimaliseren is het belangrijk dat er begrippen komen die de specifieke
waarde van de vrijwilligers verwoorden en die helpen om hun kwaliteit inzichtelijk te maken.
Hierover sprak prof. dr. Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Zorg
Nederland , haar oratie uit.

De Zelfevaluatie
De Zelfevaluatie is een vragenlijst waarmee organisaties de kwaliteit van hun vrijwilligerswerk
(samen met hun vrijwilligers) in kaart kunnen brengen. De Zelfevaluatie geeft antwoord op
vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen
de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Het resultaat maakt duidelijk op
welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit
resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

Vrijwilliger Olympic Experience
Meld je aan als vrijwilliger en beleef deze zomer de Olympische
Spelen op een zonnig strand. Als vrijwilliger word je voorzien van
eten en drinken, krijg je een uniek shirt en ben je de avond vrij om
de wedstrijden op groot scherm te volgen. Wanneer je nog
studeert is dit een activiteit waar je wellicht vrije studiepunten
voor kunt krijgen.

Statushouders en vrijwilligerswerk
Overweegt u ook om een statushouder een kans te bieden om als vrijwilliger aan de slag te
gaan? Dan leest u in deze brochure hoe dat kan en welk vrijwilligerswerk geschikt is. Ook vindt u
hier praktische tips om van de samenwerking een succes te maken:
Handreiking Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang.
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Weet u ook wat het Vrijwilligerssteunpunt voor u kan betekenen?
Het Vrijwilligerssteunpunt is een vraagbaak voor alles wat met vrijwillige inzet te maken heeft.
In het vrijwilligersveld maakt het verbindingen
mogelijk; verbindingen tussen kennis, personen,
middelen en initiatieven. Hiervoor organiseert het
cursussen, de vrijwilligersmarkt en het
netwerkcafé, promoot het uw vacatures en
interviewt het u voor de artikelenserie ‘Vrijwilliger
in beeld’. Heeft u een financiële vraag over
bijvoorbeeld de jaarrekening, het aanvragen van
een lening of een fondsaanvraag? Ook dan kunt u
bij het Vrijwilligerssteunpunt terecht voor advies. Of heeft u schade opgelopen tijdens het
vrijwilligerswerk? Vul dan het schadeformulier in van de vrijwilligersverzekering.
Het Vrijwilligerssteunpunt werkt vraaggericht. Dus heeft u vragen of suggesties voor
verbetering? Laat het ons dan weten! Naar aanleiding van een vraag is het steunpunt onlangs
gestart met een pilot, waarbij nu ook de contactgegevens vermeld worden in de vacatures op
www.prikbordmaassluis.nl. Dit alles om de drempel naar uw vrijwilligerswerk te verlagen.
Heeft u nog vragen of goede ideeën? Laat het ons dan weten via
vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl!

Behaal het Google-certificaat voor online marketing
Google heeft een Digitale Werkplaats met online-marketingtrainingen voor young professionals.
In deze gratis online lessen leert u alles over verschillende onderwerpen zoals zoekmachines,
social media, analytics en nog veel meer. Wellicht ook geschikt voor u als vrijwilliger?

Laatste mogelijkheid aanvraag regeling Immaterieel Erfgoed
Veel mensen zijn als beoefenaar of als vrijwilliger actief op het gebied van immaterieel erfgoed.
Ze willen nieuwe doelgroepen zoals jongeren bereiken, nieuwe vrijwilligers werven, de
zichtbaarheid en het imago verbeteren of willen nieuwe, hedendaagse toepassingen van hun
traditie ontwikkelen.
Het Fonds is van mening dat het leggen van nieuwe verbindingen van groot belang is om
immaterieel erfgoed toekomstbestendig maken. De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag
in te dienen in het kader van de regeling Immaterieel Erfgoed is vanaf nu tot 15 september a.s.

Prachtige opbrengst Oranje Fonds Collecte
Dit jaar is voor de tweede keer de landelijke Oranje Fonds
collecte gehouden. Het was een nog groter succes dan in het
eerste jaar: maar liefst € 587.676,85 is er opgebracht. 1095
organisaties hebben deelgenomen aan de collecteweek die van
17 t/m 21 mei gehouden werd.

3

Agenda
24 sept
1 okt
5,12 en 26 okt
1 en 15 nov
2 nov
8 nov
9 nov
17 nov
9 dec

Burendag (landelijk)
Vrijwilligersmarkt
Driedaagse EHBO-cursus
Cursus vergaderen
Opfriscursus EHBO
Cursus persberichten schrijven
Opfriscursus EHBO
Conferentie levensloop vrijwilligers samen met Vlaardingen en Schiedam
Vrijwilligersontbijt in de Koningshof

Volg het Vrijwilligerssteunpunt op: http://twitter.com/vrijwilligerMSL
of www.facebook.com/pages/Vrijwilligerssteunpunt-Maassluis/490997701041079

4

