
 

 

 

 Belangrijke data  

7 mei 

Workshop:  

Werven, hoe doe ik dat?kerstdag 

 Belangrijke data 

18 december     Kerstmarkt 

 25 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
5 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
 25 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
 

Beste bestuursleden en vrijwilligers, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers van 2015. 
 
Vanuit het steunpunt ben ik, het eerste kwartaal van dit jaar, druk bezig geweest met verschillende  
thema’s welke ik graag via deze nieuwsbrief met u wil delen. 
 
In deze nieuwsbrief onder meer: 
 
 Workshop werven van vrijwilligers 
 De participatiewet 
 NL doet 
 Vooruitblik op Burendag 
 Gratis VOG 
 
Vriendelijke groeten en veel leesplezier 
 
Hilke van der Zanden.      
 

V
ri

jw
ill

ig
er

s 
G

e
ld

ro
p

-M
ie

rl
o

 m
aa

rt
 2

0
1

5
 

In deze nieuwsbrief 

 Gratis VOG 

 Digitale vacaturebank  
vrijwilligers 

 NL Doet 2015 

 Leren met LEV 

 Participatiewet 

 Burendag 2015 
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Voorwoord 

Gratis VOG in 2015 
Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorga-
nisaties die met minderjarigen en/of  
verstandelijk beperkten werken in  
aanmerking komen voor de Regeling Gratis 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie.  
Vrijwilligers van organisaties die tot de  
regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis 
een VOG aanvragen. Organisaties moeten 
onder andere met minimaal 70% vrijwil-
ligers werken en preventief beleid voeren. 
De  
regeling is alleen voor digitale VOG's en  
vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. 
Om in aanmerking te komen moet vrijwilli-
gersorganisaties zich per 1 januari 2015  
aanmelden op www.gratisvog.nl. 

Digitale Vacaturebank vrijwilligerswerk 
 
De vacatures kunnen de organisaties gewoon per e-mail aan blij-
ven leveren en ook een adviesgesprek blijft gewoon mogelijk. 
 
Denkt u er ook aan om opgevulde vacatures bij ons af te melden? 
Zo houden we onze vacaturebank actueel. 
 
Als er iets niet helemaal duidelijk is, neemt u dan gerust contact op 
via steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl of nr. 040-2867525. 

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of de con-
tactgegevens 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  

http://www.gratisvog.nl/
mailto:steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl
mailto:steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl
http://www.levgroep.nl/


 

 
In Geldrop-Mierlo ruim 200  
vrijwilligers actief  
tijdens  NL DOET! 
Ze zitten er weer op, de NL DOET dagen. Iedereen die 
hier zijn of haar steentje aan bijgedragen heeft, kan 
met  
voldoening terugkijken op een waardevolle dag of zelfs 
dagen. 
NL doet is een landelijke actie om het vrijwilligerswerk 
onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Dat 
het ook dit jaar gelukt is, mag blijken uit het aantal vrij-
willigers die alleen al in Geldrop en Mierlo aan de slag 
zijn gegaan bij de in totaal 15 klussen.  
Bij rondgang van de  LEVgroep langs alle klussen bleek 
het enthousiasme en de motivatie onder zowel vereni-
gingen als vrijwilligers groot. De meeste verenigingen 
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij 
het Oranje Fonds subsidie aan te vragen. De verenigin-
gen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en bij 
iedereen is dat ook toegekend. Zo’n extra geldpotje 
kan iedereen immers  goed gebruiken! Eén vereniging 
had iets minder gekregen dan ze hadden gevraagd. Dit 

kwam doordat  ze de  
voorwaarden niet goed hadden gelezen. Volgend 
jaar beter. De LEVgroep biedt hierin ondersteu-
ning indien nodig.  
 
Diverse verenigingen hebben nieuwe vrijwilligers  
gekregen. Sommigen die vorig jaar  al meededen en nu 
weer. Mensen die ook tussentijds bereid zijn om te 
helpen en zich verbonden zijn gaan voelen met be-
treffende  
vereniging. Gewoon door deel te nemen aan zo’n vrij-
willigersdag.  Er waren ook jongeren van verenigingen 
die deze dagen kwamen om te helpen.  
 
En dat is mooi, want daar gaat het ten slotte om! Dat je 
door mee te doen aan NL DOET kunt proeven van  
vrijwilligerswerk. Dat je ervaart wat het jou brengt 
door ergens aan bij te dragen en onderdeel van te zijn.   
 
Nl doet valt altijd op de 3e vrijdag en zaterdag in 
maart. Dat betekent dat NL DOET in 2016 valt op 18 
en 19 maart. Zet het vast in je agenda! 

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

De volgende workshop wordt voor u georganiseerd: 
    WERVEN, hoe doe ik dat? 

Wanneer:  donderdag 7 mei 
Hoe laat: 19.30 – 22.00 uur 
Waar: LEVgroep / Mierloseweg 30c, Geldrop 
Voor wie: alle vrijwilligersorganisaties in Geldrop en Mierlo 

 
In deze tijd is het niet altijd even makkelijk  om nieuwe mensen te vinden die zich vrijwillig willen inzetten ten behoeve 
van uw organisatie. Veel organisaties geven aan uit dezelfde vijver te vissen en daardoor vaak áchter het net of willen 
graag verjongen maar weten niet hoe deze groep te bereiken is. Hoe maak je de organisatie aantrekkelijk voor nieuwe 
vrijwilligers, wat doe je wel en wat beter niet? 
In de workshop kunnen we de volgende thema’s behandelen: 

 Imago van uw organisatie, hoe kijkt men eigenlijk naar uw organisatie en hoe wilt u gezien worden? 

 Sterkte / zwakte analyse, waar is de organisatie goed in en wat kan nog beter worden ontwikkelt? 

 Elevator pitch, hoe kunt u in een korte tijd potentiële vrijwilligers nieuwsgierig maken en interesse wekken in uw  
organisatie? 

Wacht niet af maar meldt uzelf, samen met een collega vrijwilliger, aan voor deze workshop. U krijgt dan niet alleen  
antwoord op bovenstaande vragen, maar ook de gelegenheid om zelf invloed te hebben op het programma.  
Na aanmelding neem ik contact met u op om uw specifieke wensen en behoeften door te nemen en het programma hier 
verder op af te stemmen. Deelname is gratis en het liefst zien wij u met twee personen, per organisatie, komen.  

http://www.levgroep.nl/lerenmetlev


 

 
 

 

De participatiewet 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik summier al iets laten  
vallen over de participatiewet, nu wil ik hier iets  
uitvoeriger op in gaan. 
 
Wat betekent de participatiewet: 
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig 
heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De 
wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder ar-
beidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet 
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
(Wajong). 
 
In de praktijk komt het hierop neer; de gemeente  
Geldrop-Mierlo streeft ernaar dat iedereen mee kan doen 
en mee mag doen. Betaald werk vinden is niet voor  
iedereen weggelegd en voor sommige misschien wel nooit.  
Toch betekent dit niet dat er voor deze groep mensen geen 
zinvolle bezigheden te vinden zijn, die een beroep doen op 
de talenten die zij wel hebben en aansluit bij de mogelijk-
heden maar ook bij de beperkingen van deze groep. 
Vrijwilligerswerk kan hierin bijdragen! Er zal dan ook een 
beroep gedaan worden op de (vrijwilligers)organisaties om 
deze mensen een kans te geven zichzelf te ontplooien en 
ontwikkelen,  zodat ook zij een bijdrage leveren aan het 
maatschappelijk leven en mogen ervaren hoe waardevol 
hun inzet is. 

Denktank  
Dat klinkt heel mooi en dat is het ook, maar natuurlijk is 
niet elke organisatie direct voldoende toegerust om met 
deze groep aan de slag te gaan. Dit vraagt een heel  
zorgvuldig traject, waarin er goed geluisterd wordt naar de  
organisaties en wat zij nodig hebben om goed handen en 
voeten te geven aan de uitvoering van deze wet. 
Ik nodig u daarom van harte uit om deel te nemen aan een 
Denktank vrijwilligerswerk binnen de Participatiewet die 
zich met dit thema zal gaan bezighouden. Het is de  
bedoeling dat de Denktank meedenkt en zich uitspreekt 
over de kansen en mogelijkheden. Ook zal de Denktank 
namens de organisaties goed in beeld brengen wat er nodig 
is om dit te realiseren, zodat we allemaal kunnen bijdragen 
aan een samenleving waarin iedereen meetelt. 
 
Lijkt u dit een leuke, uitdagende en inspirerende klus? 
Neem dan contact met mij op voor meer informatie.  
 

Burendag 2015 
Elk jaar wordt in het derde weekend van september Burendag georganiseerd. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds en staat in het teken van het vieren en bevorderen van contact tussen buren. Een dag waarop je  
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 
U kunt ook meedoen. Kijk op http://www.burendag.nl 
 
LEVgroep juicht dit initiatief van harte toe en ondersteunt buren en organisaties/ verenigingen  bij het organiseren van een 
activiteit tijdens Burendag.  
Wij doen dit door: 

 een brainstorm te organiseren waarna je met een leuke idee voor activiteit naar huis gaat, 

 helpen bij aanmelden van de activiteit op de burendagwebsite,  

 te helpen bij het aanvragen van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, 

 bekendheid te geven aan de burendagactiviteiten in de regio. 

 
Colofon 
 
Redactie: 
 
 
Hilke van der Zanden 
Ismene Borger 
 

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

hilke.vanderzanden@levgroep.nl  

http://www.burendag.nl

