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Beste bestuursleden en vrijwilligers, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers van 2015. 
 
We kunnen terugblikken op twee succesvolle activiteiten!  
In deze nieuwsbrief onder meer een terugblik op de workshop ‘vrijwilligers  
werven, hoe doe ik dat?’ en de vrijwilligersbijeenkomst in Hofdael. 
 
Tot slot ook in deze nieuwsbrief: 
- Leren met LEV: het vrijwilligerscollege 
- meer handen dan vrijwilligersprijzen 
- resultaten uit onderzoek CBS 
 
Vriendelijke groeten en veel leesplezier, 
 
Hilke van der Zanden   
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In deze nieuwsbrief 

 Terugblik workshop  
Werven, hoe doe ik dat? 

 Bijeenkomst Hofdael 4 juni 
jl. 

 Leren met LEV 

 Vrijwilligersprijzen Meer 
dan handen 

 Onderzoek CBS: wie doet 
vrijwilligerswerk? 
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Voorwoord 

Terugblik op Workshop Werven, hoe doe ik dat? 
 
Op 7 mei heeft er een workshop plaatsgevonden die meer 
zicht heeft geboden op hoe organisaties nieuwe  
vrijwilligers kunnen aantrekken en welke aspecten daarin 
van belang zijn. 
 
Met 22 aanmeldingen en ruim 14 daadwerkelijke  
deelnemers was het volle bak in het pand van de LEVgroep 
aan de Mierloseweg.We hebben stilgestaan bij het imago 
van de vrijwilligersorganisaties en antwoorden gezocht op 
vragen als hoe zien anderen u, welk beeld hebben ze van 
uw organisatie en klopt dit wel? Hoe kunt u zichzelf profile-
ren, wat maakt uw organisatie aantrekkelijk en wat heeft u 
te bieden aan potentiele vrijwilligers? 
Er is geoefend met een elevatorpitch. Een elevatorpitch is 
een korte presentatie, waarin je vertelt over de organisatie 
waarvoor je vrijwilligerswerk doet en wat dit zo ontzettend 
leuk en interessant maakt!  
De tijdsduur staat gelijk aan een ritje met de lift naar de 
bovenste verdieping waarin je de ander na afloopt nieuws-
gierig genoeg gemaakt hebt om meer te willen weten.  
En als je het heel goed doet, dan staat de ander na afloop te 
popelen om bij jouw organisatie aan de slag te gaan als  
vrijwilliger! 
Helaas was de tijd te kort om het volledige programma te 

behandelen en de concretere tips en handvatten niet  
voldoende uit de verf kwamen. Ik heb daarom de  
deelnemers informatie nagestuurd met daarin de Wervings-
cirkel, een methode om gericht te werven. 
Andere tips zijn: 

 Maatschappelijke stagiaires (MaS) zijn de vrijwilligers 
van de toekomst, stel uw organisatie open voor  
leerlingen van het Strabrecht College. 

 Kijk naar de talenten van de vrijwilliger en pas het 
werk daarop aan. 

 Biedt wanneer mogelijk flexibiliteit in de werktijden 
en uitvoering van het werk. 

 Splits een grote taak op in deeltaken en verdeel deze 
onder een aantal vrijwilligers. 

 Geef duidelijk aan wat je te bieden hebt en wat het 
de vrijwilliger oplevert (bijv. vergroten van netwerk, 
goede aanvulling op het CV, leuke vrijwilligersavond, 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden) 

 Schrijf de vacature aantrekkelijk en interessant 
 
Mocht u nieuwsgierig geworden zijn en/of graag meer 
informatie krijgen over dit onderwerp alsook andere  
thema’s en workshops, neemt u dan gerust contact met 
mij op om te kijken naar de mogelijkheden. Verderop in de 
nieuwsbrief vindt u nog meer informatie over het aanbod, 
bij Leren met LEV. 



 

 

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst in Hofdael op 4 juni jl. 
 
In 2012 is de werkgroep ‘Wij Geldrop-Mierlo’, bestaande uit een aantal  
actieve vrijwilligers, de gemeente en de LEVgroep, in het leven geroepen 
om zich in te zetten voor de belangen en behoeften van vrijwilligers uit 
onze gemeente. Destijds was er veel behoefte aan ontmoeting en is het  
vrijwilligerscafé georganiseerd. Het vrijwilligerscafé bood vrijwilligers de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten, te netwerken alsook het vergoten van kennis door verschillende thema’s te  
behandelen. 
 
Echter zag de werkgroep een terugloop in de bezoekersaantallen en is men zich gaan beraden op hoe nu verder. 
Om antwoord op deze vraag te krijgen is er op 4 juni een grote vrijwilligersbijeenkomst geweest in Hofdael. 
Met een mooie opkomst van zo’n 60 betrokken en actieve vrijwilligers en geïnteresseerden, onder leiding van 
avondvoorzitter Joris van der Waart, is het een inspirerende en zinvolle avond geworden.  
 
In de vorm van het Lagerhuis zijn we met elkaar in debat gegaan over verschillende thema’s, zoals de  
participatiewetgeving en de tegenprestatie. Speciaal hiervoor waren er twee deskundigen uitgenodigd om met 
elkaar het debat aan te gaan, waarna we de discussie hebben verbreed naar het publiek. 
We hebben we met elkaar gediscussieerd over het zelfstandig blijven of samengaan van organisaties die zich op 
dezelfde doelgroep richten en hen onvoldoende weten te bereiken, kun je dan niet beter de krachten bundelen? 
Ook hebben we onszelf kritisch onder de loep gelegd; heeft de werkgroep Wij Geldrop-Mierlo haar werk gedaan, 
moet zij stoppen of doorgaan? Gelukkig, we mochten doorgaan! 
De participatiewet en de daaruit voorvloeiende tegenprestatie heeft nog wat voet in aarde en vraagt zeker om 
extra aandacht en inzet om vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers goed te begeleiden en uit te rusten om deze 
doelgroep met open armen te ontvangen. Ik neem dan ook graag deze uitdaging aan! 
 
Tot slot hebben we iedereen geïnformeerd over relevante regels, rechten en plichten en diensten in de vorm van 
een ‘Ren je Rot’ kennisquiz. Met een heuse prijsuitreiking en bijbehorende beker!  
 
Heeft u de bijeenkomst niet bijgewoond en wit u wel graag het verslag van deze avond ontvangen, inclusief de 
vragen en antwoorden van de kennisquiz? Neem dat contact met mij op, ik stuur u deze graag toe. 

Bent u een vrijwilligersorganisatie of een bewoner die graag iets voor een ander wil doen of iets wil organiseren in 
buurt of wijk? 
 
Bent u vrijwilliger bij een instelling voor zorg of welzijn en heeft u behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis en 
vaardigheden? 
 
Op deze site: www.levgroep.nl/lerenmetlev vindt u informatie en een overzicht van activiteiten en bijeenkomsten 
gericht op het vergroten van uw deskundigheid.  

http://www.levgroep.nl/lerenmetlev


 

 

 

 

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of de  
contactgegevens van uw organisatie zijn gewijzigd, wilt u dit 
dan a.u.b. doorgeven aan ons per e-mail:  
steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl   
 
U kunt ons tevens vinden op de website van de LEVgroep: 
www.levgroep.nl  

 
Colofon 
 
Redactie: 
Hilke van der  
Zanden 

Adres: 
LEVgroep locatie Geldrop-Mierlo 
Mierloseweg 30c 
5666 KA GELDROP 
040 2867525 
E-mail:  

hilke.vanderzanden@levgroep.nl  

Meer dan handen Vrijwilligersprijzen 
 
De inschrijving voor de Meer dan handen  
vrijwilligersprijzen is geopend. Schrijf uw project in en 
maak kans op €5.000. 
 
Prijzen in drie verschillende categoriën 
De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 worden 
uitgereikt in drie verschillende categorieën: 

 Landelijke vrijwilligersorganisaties en -projecten 

 Lokale/regionale vrijwilligersorganisaties en -
projecten 

 VriendenLoterij Passieprijs 
 

Categorie 1 en 2: vrijwilligersorganisaties en –projecten  
Er wordt een onderscheid gemaakt in landelijke  
organisaties en projecten en lokale/regionale  
organisaties en projecten.  
Inschrijvingen die in aanmerking komen voor een prijs:  

 Gaan over de uitvoering en ondersteuning van  
vrijwillige inzet 

 Hebben een voorbeeldfunctie, zijn overdraagbaar en 
brengen anderen op positieve ideeën 

 Leveren een bijdrage aan een positieve  
beeldvorming over vrijwilligerswerk 

 Hebben een meerwaarde voor de maatschappij, zijn 
onmisbaar 

 Laten zien dat vrijwilligerswerk vernieuwend kan zijn 

 Laten zien dat vrijwilligerswerk meerdere doelen kan 
dienen, zoals het bevorderen van competentieontwikke-
ling van vrijwilligers, creëren van samenwerkingsverban-
den, en het bijdragen aan een verantwoordelijke  
samenleving 

 Maken duidelijk hoe en welke middelen ingezet  
worden en wat hiermee wordt bereikt voor wie 

Zijn Nederlands en vinden in Nederland plaats 

 
Categorie 3: VriendenLoterij Passieprijs 
Schrijft u zich in in de categorie 1 of 2 (landelijke of  
lokale/regionale vrijwilligersorganisaties en -projecten) 
dan kunt u in het formulier ook een vrijwilliger die van 
onschatbare waarde is voor uw project inschrijven voor 
de VriendenLoterij Passieprijs. Dit is optioneel, niet  
verplicht. Maar als u iemand wilt aanmelden voor deze 
prijs, kan dat alleen in combinatie met de inschrijving van 
een vrijwilligersorganisatie of -project.  
 
Vrijwilligers die in aanmerking komen voor de  
VriendenLoterij Passieprijs: 

 Zetten zich met veel tijd en energie in voor het  
project 

 Bereiken goede, zichtbare resultaten 
Werken actief samen met andere vrijwilligers maar ook 
met partijen buiten het project 

 

Schrijf nu in voor de Meer dan handen 
vrijwilligersprijzen 2015.  

 
 
 
 
 
 
De inschrijving sluit op 18 september 
(www.vrijwilligersprijzen.nl) 

Onderzoek CBS: Wie doet vrijwilligerswerk? 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een rapport uitgebracht: 'Wie doet vrijwilligerswerk?' Uit het 
rapport: 

'In 2012/2013 heeft de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zich minstens één  keer per jaar als  
vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Dertig procent  was maandelijks als vrijwilliger actief. De 
meeste vrijwilligers zetten zich in voor  sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de 
verzorging en verpleging. Vrijwilligers hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau, een  kerkelijke 
achtergrond, zijn autochtoon en van middelbare leeftijd. Ook hebben vrijwilligers  vaker betaald werk dan  
mensen die geen vrijwilligerswerk doen.' 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2015/wie-doet-
vrijwilligerswerk-2012-2013.htm  

(www.nov.nl) 
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