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Als vrijwilligers zich zorgen maken…. 
 

De Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling zal vanaf 1 juli 

2013 van kracht zijn. Betaalde 

beroepskrachten zijn dan verplicht een 

meldcode te gebruiken bij vermoedens 

van geweld. Maar waar kunnen 

vrijwilligers in een organisatie of 

vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de 

thuissituatie van andere leden? In vier pagina’s wordt 

de veranderende rol van een vrijwilliger en het 

bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd. 

De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een 

aandachtsfunctionaris vaststelt. De digitale folder geeft hierover 

informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze 

leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: 

wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen? 

 

Download de folder en de toolkit vanaf onze website onder ‘downloads’. 

Schrijf u nu in voor de ‘Meer dan handen’ 
vrijwilligersprijzen 2013! 

 

 

Staatssecretaris van VWS reikt op Internationale Vrijwilligersdag –  

7 december 2013 – voor de derde keer de Meer dan handen 

vrijwilligersprijzen uit. De vier winnende projecten ontvangen dan 

elk € 5.000,-. 

 

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel 

inzet en plezier. Maar dat er een grote diversiteit aan 

vrijwilligersactiviteiten is, is nog bij veel mensen onbekend. Met de Meer 

dan handen vrijwilligersprijzen zet vrijwilligerswerk.nl inspirerende 

voorbeelden in het zonnetje én spreekt hun waardering uit voor al die 

vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. 

 

Categorieën en thema 

Er worden in 2013 prijzen uitgereikt in vier categorieën: landelijke 

vrijwilligersorganisaties of –projecten, lokale vrijwilligersorganisaties of –

projecten, bedrijven en gemeenten. Er worden in totaal 24 organisaties en 
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projecten genomineerd, 6 per categorie. De vier uiteindelijke winnaars 

ontvangen ieder € 5.000,-. Het thema van 2013 

is het betrekken en werven van vrijwilligers. 

 

Inschrijven en stemmen 

Inschrijven voor de Meer dan handen 

vrijwilligersprijzen 2013 kan tot 1 oktober. Uw 

organisatie of project wordt na inschrijving op 

de site van www.vrijwilligerswerk.nl geplaatst, 

er kan dan direct gestemd worden op uw 

inzending. Stemmen kan tot en met 31 oktober. De inschrijving met de 

meeste stemmen wordt in ieder geval genomineerd. De andere 23 

genomineerden worden door een selectiecommissie geselecteerd. Op 1 

november worden de 24 genomineerden bekendgemaakt. De winnaars 

worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 

december. 

 

 

De methode  
Erkenning Verworven Competenties 

Vrijwilligers is bewezen effectief 
 

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid, meedoen…. Allemaal termen die 

in de 

hedendaagse 

ontwikkeling

en in het 

sociale 

domein 

gemeengoed 

zijn. Duidelijk is dat kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben 

hen te faciliteren en op weg te helpen. Het is een investering waard, want 

een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld. 

 

EVC is een uitstekend instrument, geschikt om in te zetten voor een 

diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of 

willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een 

opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen 

ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de 

methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen 

en in vergelijking met andere methoden in de 

uitvoering niet duur. En, misschien wel het 

belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen 

zelf in beweging om op zoek te gaan naar hun 

eigen kwaliteiten.    

Wilt u ook aan de slag met uw vrijwilligers? 

Ook de toolkit ‘Competentieontwikkeling 

vrijwilligerswerk’ kunt u op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle downloaden. 
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Vrijwilligers in het zonnetje: 
Het afgelopen half jaar zijn er diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet: 

 

Brielle 
 

 

 

 

 

Lenie v.d. Reiden 

 

  

   

 

 

 

 

Daan v.d. Broek 

 

 

 

 

 

 

        

De heer en mevrouw Van Binsbergen 

Westvoorne 
 

Peter Hoogenboom   

 

 

 

 

Jaap v.d. Veld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijnte Lagendijk en Joos den Bakker 

 

 

 

 

 

 



 

Wilt u ook eens een vrijwilliger in het zonnetje zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zijn alle vrijwilligers belangrijk en zonder de hulp van velen zou 

onze maatschappij er anders uitzien. Op bijzondere momenten zoals de 

lintjesregen worden vrijwilligers die zich jarenlang inzetten vaak geëerd 

voor hun bijdrage aan de maatschappij en worden daarvoor voorgedragen. 

Heel bijzonder en goed dat dat gebeurt. 

Maar…… het Centrum Vrijwilligerswerk wil graag ook af en toe iemand in 

het zonnetje zetten. En daarvoor hoef je niet al jarenlang verbonden te 

zijn aan dezelfde vereniging of organisatie. Als medevrijwilligers of de 

organisatie vinden dat een vrijwilliger wel eens even wat extra aandacht 

en waardering mag krijgen. 

Heeft u zo’n vrijwilliger in huis die u wel eens extra zou willen bedanken 

en in de bloemetjes zetten? 

Meldt u dit bij het Centrum Vrijwilligerswerk  t.a.v. Elly Roos met een klein 

briefje erbij waarom nu juist dié vrijwilliger het verdient om vrijwilliger 

van de maand te worden genoemd. Doet u dit alstublieft niet anoniem. U 

kunt ook mailen naar het in het colofon gemelde e-mailadres. 

Dit geldt ook voor vrijwilligers in Oostvoorne, Rockanje en Tinte! 

 

Kijk ook eens op onze website www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle en 

bekijk meerdere foto’s van de uitreikingen van een ‘Certificaat verleend als 

dank van belangeloze inzet’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle

