Aan alle leden en accounthouders van het Vrijwilligershuis Drechtsteden
U, ik, wij allemaal zijn druk bezig met allerlei activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk.
Na de grote vakantie bruist de stad weer van nieuwe en doorlopende initiatieven. En dat is
inspirerend!
Aan ons de taak om u hierbij te steunen / ontzorgen / faciliteren, door middel van onze
diensten en vakkennis.
Middels deze nieuwsbrief vragen we kort uw aandacht voor enkele activiteiten die op stapel
staan.

Zet ze alstublieft in uw AGENDA en stuur relevante informatie door naar uw
vrijwilligers.
DATA

NIEUWS

13 nov

Beursvloer Dordrecht

Maatschappelijk betrokken ondernemen

17 nov

Vrijwilligers Ontmoetingsochtend in het Centrum/DOOR

ICT Hulpdienst – de nieuwste dienst van
het SSKW/Vrijwilligershuis

23 nov

Vrijwilligersavond Gemeente
Zwijndrecht –

Is uw organisatie klaar voor jonge
vrijwilligers? – Sneltest

7 dec

Feestelijke uitreiking van de
Vrijwilligersprijzen in Dordrecht

Voorrangscertificaat voor jongeren

19 jan ‘18 Nieuwjaarsreceptie
Vrijwilligershuis

Regeerakkoord – maatregelen om
vrijwillige inzet te ondersteunen
PRIVACY - Met 7 stappen maakt u uw
organisatie AVG-bestendig!
OVERIG
Kennisbank

21 nov Vrijwilligersacademie/Trainingen

VrijwilligersPas en Last Minutes

22 dec t/m 7 jan EINDEJAARSSLUITING van het Vrijwilligershuis
DATA
BEURSVLOER DORDRECHT
Op 13 november [maandag aanstaande] van 19.00 tot 22.30 wordt de Beursvloer gehouden.
Op de website leest u wat dit inhoudt https://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/nieuws/beursvloerdordrecht-ben-jij-erbij/
EN hoe u zich kunt inschrijven. Want wáár kan een bedrijf uw organisatie mee helpen én wát
kan uw organisatie daarvoor terug doen?
Terug
naar begin

VRIJWILLIGERS ONTMOETINGSOCHTEND IN HET CENTRUM bij DOOR
We gaan door met de succesvolle ontmoetingsochtenden voor vrijwilligers. Nóg leuker, want
nu organiseren we die in uw eigen wijk!
Begin september waren we in De Koloriet in Oud Krispijn. Op 17 november organiseren we
deze ochtend samen met Stichting Door in het Centrum.
Zie bijgaande flyer voor meer informatie.
VRIJWILLIGERSAVOND GEMEENTE ZWIJNDRECHT
De Gemeente Zwijndrecht organiseert op 23 november de Vrijwilligersavond ‘From Me To
You’, van 19:30 tot 23:00 uur in Spektakel, Norderstedtplein 10 in Zwijndrecht
Aanmelden kan per mail via cultuur@zwijndrecht.nl of telefonisch via het directe
telefoonnummer van afdeling MO: (078) 770 2697. De avond is specifiek bedoeld voor
Zwijndrechtse vrijwilligers (geen introducees).
Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 16 november. Zie HIER voor meer informatie.
FEESTELIJKE UITREIKING VAN DE VRIJWILLIGERSPRIJZEN IN DORDRECHT
Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, worden in Dordrecht de Vrijwilligersprijzen door
de gemeente Dordrecht uitgereikt. In Kunstmin, vanaf 19.30 uur.
Het Vrijwilligershuis organiseert deze avond voor de gemeente. Alle Dordtse vrijwilligers zijn
uitgenodigd, geen introducees. U hoeft zich niet aan te melden.
Na de uitreiking kan er worden gedanst of bijgepraat. Ook alle gemeenteraadsleden zijn
uitgenodigd en willen graag uw verhalen en wensen over vrijwilligerswerk horen.
EINDEJAARS SLUITING VAN HET VRIJWILLIGERSHUIS
Deze keer zijn we 2 weken gesloten aan het eind van dit jaar. Van 22 december t/m 7
januari.
Wanneer u regelmatig gebruik maakt van de drukkerij, verzoeken wij u uw concepten
vroeg in te leveren, zodat we alles op tijd af kunnen krijgen.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdag 19 januari 2018- van 16.00-1800 uur, bent u van harte welkom voor de
Nieuwjaarsreceptie in het Vrijwilligershuis.
We luiden het nieuwe jaar in met een korte speech, muziek en een drankje.
NIEUWS
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN
Steeds meer bedrijven willen investeren in de lokale samenleving. Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen is een moderne manier om een (vrijwilligers)organisatie te sponsoren door
middel van vrijwillige inzet van medewerkers of het aanbieden van hun kennis.
Wij vinden dat een prima ontwikkeling, want u - het vrijwilligerswerk - kunt alle hulp
gebruiken die wordt aangeboden. Wij ondersteunen dit graag door als intermediair op te
treden, via de website of door middel van een gesprek.
Zowel voor u als voor de ondernemers. Op onze homepage vindt u meer informatie en kunt
u zich aanmelden, gedurende het gehele jaar!
Terug
naar begin

ICT HULPDIENST – DE NIEUWSTE DIENST VAN HET SSKW/VRIJWILLIGERSHUIS
Soms is het zo dat bij onze leden een hulpvaardige, én bekwame vrijwilliger op ICT gebied
zorgt voor de automatisering.
Maar soms ook niet. Voor deze leden bieden wij de volgende dienst aan:
•
•
•
•
•

Hulp bij het oplossen van internetstoringen.
Het maken en terugzetten van back-ups, al dan niet in de Cloud.
Het schoonmaken van computers.
Het repareren van computers.
Allerlei andere zaken die zich opdoen bij het computergebruik en waar u geen raad
mee weet.

Wanneer u een probleem heeft, meldt u dat bij de balie, per telefoon of e-mail.
De kosten worden berekend per uur. De uur-prijs is het geldende uurtarief voor onze leden.
IS UW ORGANISATIE KLAAR VOOR JONGE VRIJWILLIGERS? - SNELTEST
“Jonge vrijwilligers zijn hot. De maatschappelijke stages maken hun opwachting en veel
gemeenten stimuleren brede jongerenparticipatie. Ook veel vrijwilligersorganisaties willen
iets doen met deze groep vrijwilligers. Maar bij werken met jonge vrijwilligers komt meer
kijken dan u misschien op het eerste gezicht denkt. Deze eenvoudige test laat u zien of uw
organisatie voldoet aan de voorwaarden om succesvol met jongeren te kunnen werken. De
test wijst uit in welke mate uw organisatie aantrekkelijk en toegankelijk is voor jonge
vrijwilligers, en vertelt u wat er nog moet gebeuren om succesvol met jonge vrijwilligers aan
de slag te kunnen gaan.”
bron: Movisie.nl – Klik hier voor de Sneltest
VOORRANGSCERTIFICAAT VOOR JONGEREN
“Jongeren die zich als vrijwilliger inzetten, krijgen volgens de plannen van het regeerakkoord
van Rutte III, een certificaat waarmee zij voorrang krijgen wanneer zij op een overheidsbaan
solliciteren. De regerende partijen onderhandelen nog met het bedrijfsleven om te kijken of
dat certificaat ook daar voor voorrang kan zorgen. Voor het verkrijgen van het certificaat
gelden verschillende voorwaarden: het moet om onbetaald werk gaan en dus geen betaald
werk verdringen. Ook moet het vrijwilligerswerk een instrument worden om jongeren te
laten kennismaken met voor hun nieuwe sectoren. Het AD citeert een bron dichtbij de
formatie: 'Dus geen werk bij de eigen voetbalclub." lees meer
bron: Vrijwilligerswerk.nl
REGEERAKKOORD – MAATREGELEN OM VRIJWILLIGE INZET TE ONDERSTEUNEN
Een overzicht van de belangrijkste maatregelen. + download gehele tekst van het
regeerakkoord. Bron: Vrijwilligerswerk.nl
PRIVACY – MET 7 STAPPEN MAAKT U UW ORGANISATIE AVG-BESTENDIG!
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand
bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe
Terug
naar begin

verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen
op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat
vreemden daar bij kunnen. Lees hier verder
OVERIG
VRIJWILLIGERSACADEMIE oftewel TRAININGEN
U kunt zich voor alle hieronder genoemde trainingen opgeven via:
http://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/academie/
De trainingen voor het voorjaar 2018 worden binnenkort bekendgemaakt.
. op 21 november - Workshop EHBO bij kleine ongevallen– inschrijven voor 15
november (= woensdag aanstaande)
. op 23 november - Workshop Curatele, bewindvoering en mentorschap– inschrijven
voor 18 november
. op 27 november - Taalcafé – wat is een taalcafé en hoe bereid je het voor? –
inschrijven voor 24 november
. op 29 november - Diabetes– inschrijven voor 22 november
. op 6 december - Burn-out & Depressie – inschrijven voor 1 december
. op 11 december - Hoe gebruik je de methode Spreektaal?– inschrijven voor 4
december
. op 13 december - Differentiëren in taaloefengroepen – inschrijven voor 6 december
E-learning is in opkomst.
Het is een zegen voor vrijwilligers die overdag geen workshops kunnen volgen of aan huis
gebonden zijn.
Daarnaast blijven we de gebruikelijke ’live’ workshops aanbieden, omdat het persoonlijke
contact tussen cursisten onderling en met de trainers een toegevoegde waarde heeft.

Dankzij onze samenwerking met o.a. Humanitas en PEP Den Haag kunnen we de
volgende modules aanbieden.
Ontdek je talenten; Omgaan met emoties; Op zoek naar nieuwe vrijwilligers;
Vrijwilligers begeleiden; Een goed start!;
Tevreden (met) vrijwilligers; Coachend begeleiden; Het begint met taal;
Empowerment; Instructie Verantwoord Alcohol schenken “IVA”;
Fondsenwerving; Versterkend gesprek; Verkeersregelaar evenementen
KENNISBANK
Heeft u een vraag over Vrijwilligerswerk en uitkering; aanvragen Verklaring omtrent Gedrag;
Klachtenregeling en dergelijke? Kijk dan ook even op de Kennisbank op onze website
https://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/kennisbank/. Deze wordt bijgehouden door collega
Deborie. Mail haar gerust via contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl wanneer u iets wilt
(laten) toevoegen of wijzigen.
Terug
naar begin

VRIJWILLIGERSPAS EN LAST MINUTES
We vinden het fantastisch dat we regelmatig vrijkaartjes [of korting] krijgen van
lidorganisaties voor concerten/wedstrijden e.d. om te verloten onder de vrijwilligers met een
VrijwilligersPas.
Is dit nieuw voor u? Denk alstublieft aan ons wanneer u een activiteit organiseert waar u
entreegeld voor vraagt.
U geeft PasHouders – via ons – korting of vrijkaartjes en als dank publiceren we uw aanbod
en activiteit op onze website en maken we deze bekend via de Last Minute email naar de
meer dan 5000 vrijwilligers waar we het emailadres van hebben.
Dat is heel veel publiciteit voor weinig geld én maakt PasHouders blij.
Terug
naar begin

Met vriendelijke groet,
Fokje Bosma, coördinator

VrijwilligersHuis, steunpunt voor vrijwillige inzet
In het Vrijwilligershuis werken SSKW, MEE Drechtsteden en
andere partijen in wisselende verbanden samen aan
actieve participatie en sterke vrijwilligersinitiatieven.
Spuiweg 93 | 3311 GT Dordrecht
078 2000223 | 078 6137029
www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl

