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Centrum
Vrijwilligerswerk

Hellevoetsluis
“We doen het samen”
Een nieuw gemeentelijk beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Hellevoetsluis kan rekenen op de hulp van duizenden mensen, 
die dagelijks hun steentje bijdragen. De gemeente heeft een 
nieuwe nota uitgebracht. Terechte aandacht, want zonder deze 
vrijwilligers en mantelzorgers zou deze gemeente niet kunnen.  
Een groot deel van de samenleving in Hellevoetsluis drijft hierop. 
Steeds meer mensen worden geholpen met informele zorg en 
steeds meer vrijwilligers zetten zich in bij activiteiten en de 
organisatie van sportieve en culturele festiviteiten.

De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is per 1 januari 2015 
nog belangrijker geworden. Van burgers wordt verlangd dat 
zij ter voorkoming van de steeds verder stijgende zorgkosten 
-waar mogelijk- ook zelf inzet leveren aan de ondersteuning 
en participatie van (hulpbehoevende) burgers. Dit vraagt om 
veranderingen op sociaal gebied. Wel moet er kwaliteit geboden 
worden, vooral aan diegenen die het nodig hebben.

Omdat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn, wil de gemeente 
vernieuwingen in het beleid. Omdat de gemeente nu zelf het 
geld van de overheid krijgt, is de relatie tussen mantelzorgers en 
gemeente veel directer geworden. Eerst kregen mantelzorgers 
ondersteuning via landelijke wetgeving. Nu is de gemeente als 
eerste verantwoordelijk voor het voorkomen van overbelasting 
onder mantelzorgers en toch goed voor hun naasten kunnen 
blijven zorgen. 

Daar is een verbetering en verbreding van het aanbod voor nodig. 
Zoals een betere informatievoorziening aan mantelzorgers en 
vrijwilligers waar je terecht kunt in de gemeente. Hier is echter 
minder geld voor, dan het ministerie ervoor uitgaf. Er wordt veel 
meer een beroep gedaan op wat je zelf kunt, samen met anderen 
of met familie en dan pas waarbij je betaalde hulp nodig hebt. 

Dit kan niet zonder een steuntje in de rug. Centrum Vrijwilligers-
werk Hellevoetsluis kan daarbij helpen. Er zijn organisaties, die 
gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp. Ook door en met 
vrijwilligers. Blijf wel gemotiveerd om vrijwilliger en mantelzorger 
te zijn. Doe je dat met hart en ziel, dan is het geen vervelende 
opgave. Het levert vaak waardering, respect en fijne contacten op. 
Maar geef ook aan, wanneer zaken anders lopen, dan gedacht en 
trek aan de bel. Durf te vragen, want we doen het samen.

CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS IS EEN ONDERDEEL VAN STICHTING PUSH
PUSH IS EEN ORGANISATIE VOOR DE ONTWIKKELING, ONDERSTEUNING EN UITVOERING

VAN PROJECTEN OP HET TERREIN VAN WELZIJNSWERK
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Staat de vraag op de website?
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl is de uitkomst in de speurtocht 
naar nieuwe vrijwilligers, maatjes of gewoon een aanbod voor of 
een vraag naar hulp. Iemand nodig? Ga even langs bij de balie op 
de 1ste etage van de bibliotheek of ga naar de website.

Op zoek naar vrijwilligerswerk, maatjes of afleiding?
www.CentrumVrijwilligerwerk.nl biedt veel informatie en iedere 
dag is de balie van 14.00 – 16.00 uur geopend in de Bibliotheek, 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur. Vandaag de knoop doorhakken? 
Onze medewerkers zoeken en denken graag mee. Telefonisch 
bereikbaar tijdens deze uren op 0181 390607

Twee Vrijwilligersterrassen in Hellevoetsluis.
Ontmoet organisaties en andere vrijwilligers die een vraag of 
aanbod hebben op het Vrijwilligersterras.
1ste donderdag van de maand in Buurthuis de Kooistee, Haring 2
3e donderdag in Wooncentrum de Grutto, Gruttostraat 24a.
Aanvang vanaf 10.00 uur, toegang gratis. Durf te vragen!
Data: De 1ste terrassen zijn op 7 en 21 januari en voorts iedere 
maand. Tijdens de zomer speciale aankondiging.

Korte projecten
heb je geen tijd om wekelijks bezig te zijn, maar wil je toch af en 
toe iets doen. Kijk dan met regelmaat in onze rubriek vacatures: 
korte projecten. Dat kan hulp zijn bij de Vestingdagen, collectes, 
NLdoet, Burendag, Halloween of ander project. Altijd zijn extra 
handen welkom.

Een greep uit onze vacatures:
Groene vingers: speeltuin Het Wilde Weide Speelbos, in 
Hellevoetsluis zoekt vrijwilligers die het team ”Groen” willen 
versterken. Functie omschrijving: Graag “groene vingers” en tijd 
hebben op donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 en alle andere 
tijden dat je zelf zin hebt om iets te doen. Beschikbaarheid 
op de NLdoet. dag op 12 maart om het groot onderhoud aan 
heemtuin en wilgentunnel te doen in samenwerking met alle 
andere vrijwilligers en het altijd hulpvaardige hoveniersbedrijf 
van Haastert.

Gastvrouw/heer gezocht: In de recreatiezaal van de 
Rozenhoek en Grootenhoek zijn dringend gastvrouwen/heren 
nodig, die de mensen willen voorzien van koffie / thee en andere 
versnaperingen. Wie kan op zondagochtend 1x in de 4 weken 
van 10.15 uur- 12.00 uur en/of zaterdag- of zondagmiddag 1x 
per 4 weken van 13.30- 16.30 uur. Aanbod: een fijne groep die 
hier meewerkt. 

Bezoekvrijwilligers: voor Grootenhoek en de Plantage, maar 
ook voor diverse wooncentra voor mensen met een beperking 
zijn we op zoek naar bezoekvrijwilligers en mensen die bewoners 
willen helpen bij de maaltijd, wanneer ze dat zelf niet meer 
kunnen. Vrijwilligers die met de bewoners willen wandelen, of 
voor een klein groepje op een vaste dag in de week willen koken.                                                                
Aanbod: door het vrijwilligersteam te versterken krijgt een 
vrijwilliger veel terug. 

Scholenvoorlichter: de Dierenbescherming is op zoek naar 
een SCHOLEN VOORLICHTER. Educatie aan de jeugd is van groot 
belang om het welzijn van dieren op langere termijn structureel 
te verbeteren. Veel dierenleed is het gevolg van onwetendheid 
en onverschilligheid. Doel: de jeugd kennis en respect 
bijbrengen voor alle dieren om ons heen. De scholenvoorlichter 
vertegenwoordigt de organisatie op basisscholen, buitenschoolse 
opvang en het vmbo. Gevraagd: opleidingsniveau mbo / hbo en 
het bezit van rijbewijs B en een auto. Aanbod: gratis trainingen 
en cursussen te volgen en een reiskostenvergoeding.

Belangen behartigen en begeleiden: Vluchtelingenwerk 
Hellevoetsluis/Maasdelta biedt ondersteuning aan vluchtelingen 
in deze regio. Vrijwilligers behartigen de belangen en begeleiden 
vluchtelingen op weg naar hun integratie in de gemeente en 
de Nederlandse samenleving zodat ze uiteindelijk zelfstandig 
kunnen functioneren. Als vrijwilliger staat het nieuws over 
vluchtelingen niet meer ver van je af. Het worden mensen 
met een gezicht en een verhaal, ieder met een eigen reden 
om te vluchten uit het land waar ze vandaan komen. In 
Hellevoetsluis en Brielle kunnen we nog best een aantal 
vrijwilligers als sociaal begeleider of taalcoach gebruiken.              
Aanbod: professionele begeleiding. Een inwerkprogramma, 
scholing en trainingen. Recht op een onkostenvergoeding, 
tijdens werktijd WA-verzekerd en een ongevallen verzekering.

Geluidsman of vrouw: muziek- en theater groep zoekt 
een vrouw / man om tijdens optredens de (eenvoudige) 
geluidsinstallatie te bedienen. De groep brengt muziek, dans en 
cabaret in het theater en in bv woonvoorzieningen voor ouderen. 
Zij activeren mensen om mee te doen.  Aanbod: veel gezelligheid 
en vrolijkheid.

Vrijwilligers Mijnenveger de Bernisse: de houten 
mijnenveger, ligplaats in Hellevoetsluis, draait volledig op 
vrijwilligers. De organisatie kan nog hulp gebruiken. Er is 
dringend behoefte aan: (scheeps)timmerman, kok, elektricien, 
machinist, rondleider voor de zaterdag en op evenementen en 
een schipper. Aanbod: een gemotiveerd leuk team.

Vrijwillige brandweer: de vrijwillige brandweer zoekt mannen 
en vrouwen die willen werken in een team dat altijd paraat staat 
om de helpende hand te bieden. Als vrijwilliger moet je van een 
uitdaging houden. Iedere oproep is weer spannend. Je moet 
tegen een stootje kunnen. Ben je geïnteresseerd en kan je binnen 
3 minuten op een kazerne zijn? Aanbod: inspirerend werk, een 
gedegen opleiding, onkostenvergoeding, begeleiding.

Maatjes: Ruime keuze op www.CentrumVrijwilligerswerk.nl

Vrijwilliger worden:  
waar moet je aan denken?
Steeds meer vrijwilligerswerk gaat lijken op professioneel werk. 
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis ziet een groeiende vraag 
van organisaties, die betaald werk nu willen regelen met de inzet 
van vrijwilligers. Een dilemma. Enerzijds is het fijn om vrijwilliger 
te zijn en organisaties te helpen om alle ballen in de lucht te 
houden. Maar aan werkverdringing willen we niet meewerken. 
Soms moeten wij de vraag van organisaties daarom afwijzen. 
Waar moet je aan denken als je vrijwilliger wilt worden?

Neem als vrijwilliger de tijd om je te oriënteren naar iets dat bij 
je past.
Vraag de organisatie die je bezoekt naar het vrijwilligersbeleid.
Spreek een wederzijdse proefperiode af om aan elkaar te 
wennen of het klikt.
Maak goede afspraken over de werkzaamheden, rechten en 
plichten van de vrijwilliger.
Zijn zaken als verzekeringen en aansprakelijkheid geregeld? 
Wie is aansprakelijk als je als vrijwilliger blijvend letsel krijgt? 
Of wanneer tijdens het vrijwilligerswerk een ongeval optreedt. 
( In de gemeente Hellevoetsluis zijn vrijwilligers WA verzekerd. 
Soms hebben organisaties nog extra regelingen).
Is er een onkostenvergoeding en krijg ik geen last met belasting 
of uitkeringsinstantie.

Algemeen: Blijf alert als gemeente en vrijwilliger. Ook wanneer je 
twijfelt of je vrijwilligerswerk mag doen. Schroom niet hiervoor 
onze backoffice te mailen of te bellen. Veel antwoorden op vragen 
zijn te vinden op de website en op www.vrijwilligerswerk.nl van 
Movisie en www.vng.nl/vrijwilligerswerkbeleid. Hier staan cijfers, 
wetten, regelgeving en informatie voor uitkeringsgerechtigden.



De 5 V’s, workshops en cursussen

Het beleidsplan “We doen het samen” is uitgewerkt aan de 
hand van de 5 V’s. In 2016 organiseert Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis in het kader van het Vrijwilligerscafé, diverse 
workshops en cursussen voor organisaties en vrijwilligers, waar 
deze thema’s terug zullen komen. 

1. Verblijden: betreft alle inspanningen die ertoe leiden dat 
mensen en partijen zich gewaardeerd voelen voor bepaalde taken 
die zij uitvoeren.

2. Vinden: betreft alle inspanningen die gedaan worden om 

mensen en partijen in beeld te krijgen die bijdragen aan het 
vervullen van bepaalde taken.

3. Verbinden: betreft alle inspanningen die gedaan worden om 
verbindingen te leggen tussen mensen en partijen die samen 
werken aan bepaalde taken.

4. Versterken: betreft alle inspanningen die gedaan worden om de 
draagkracht van mensen en partijen te vergroten om ze in staat te 
stellen om bepaalde taken beter uit te voeren.

5. Verlichten: betreft alle inspanningen die gedaan worden om de 
draaglast van mensen en partijen te verminderen om ze in staat in 
staat te stellen om bepaalde taken beter uit te voeren.

                                                                                                                    

Centrum
Vrijwilligerswerk

Hellevoetsluis

19 januari dinsdag 19.00 - 21.00  Vrijwilligerscafé: bewonerssubsidies en NLdoet.

16 februari dinsdag 19.00 - 22.00  Vrijwilligerscafé: Workshop Besturen met lef: in een dynamische maatschappij

9, 16 en 23 maart woensdag 19.15 - 21.45  Leer en beleef: Cursus Snel lezen en mindmapping

11 en 12 maart  vrijdag en zaterdag Gehele dag NLdoet.

19 maart zaterdag Gehele dag Opschoondag

22 maart dinsdag 19.00 - 22.00  Vrijwilligerscafé: Workshop Een nieuwe kijk op leden en vrijwilligers: werving en beleid

19 april dinsdag 13.30 - 16.30  Inloop Bibliotheek: Vrijwilligerswerk iets voor mij? Vraag en aanbod, speeddating 

7  en 21 juni dinsdag 19.00 - 21.30  AED en hand- en spandiensten EHBO

20 september dinsdag 19.00 - 21.00  Vrijwilligerscafé: communicatie en social media

24 september zaterdag Gehele dag Burendag

11 oktober dinsdag 17.00 - 23.00  Herhaling BHV

8 november dinsdag 19.00 - 21.00  Vinden en binden van vrijwilligers. Voor kort en langdurig vrijwilligerswerk, 
   met speciale aandacht voor NLdoet.

7 december woensdag  Dag van de Vrijwilliger.

Schrijf in op www.CentrumVrijwilligerswerk.nl/Hellevoetsluis/cursussen, of stuur een mail naar: cvh@stichting-push.nl  telefoon: 316688 
Volg ons op Facebook.

AGENDA
ACTIVITEITEN CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS

2016

Check altijd de site www.CentrumVrijwilligerswerk.nl voor de juiste locatie, prijs en tijden.



Centrum 
Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis

Stichting PUSH
Sportlaan 1
3223 EV  Hellevoetsluis
T    0181 - 316 688
E    CVH@stichting-PUSH.nl

Buurtcentrum de Kooistee, Haring 2
iedere 1ste donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
Vrijwilligersterras Vogelbuurt, Gruttostraat 23A
iedere 3de donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

Vrijwilligersterras:

een speciale lijst met contacten aan de balie
Wandelen of fietsen

Backoffice:

Balie:
1e etage bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
geopend: werkdagen van 14.00 - 16.00 uur 
                     zaterdag van 10.00 - 12.00 uur
Afspreken voor een andere tijd is mogelijk.
T    0181 - 390 607  (tijdens balietijden)
E    hellevoetsluis @ Centrum Vrijwilligerswerk.nl
W  www. CentrumVrijwilligerswerk.nl

Initiatieven kun je ook zelf nemen
Inwoners kunnen gebruik maken van het “Right to challenge” 
oftewel het ‘recht om uit te dagen’. Dankzij dit recht kun je 
zelf het initiatief nemen om zelf publieke diensten zoals lokale 
voorzieningen voor zorg en welzijn uit te voeren, wanneer je 
vindt dat je het beter zou kunnen dan de lokale overheid. Met dit 
recht krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid. 
Inwoners nemen taken over die de lokale overheid tot nu toe vaak 
uitvoert. 

Hellevoetsluis biedt kansen aan bewoners, die met vernieuwende 
ideeën komen op het gebied van de woonomgeving, vrijwilligers-
werk en zorgtaken. Wanneer je een aantal mensen bij elkaar hebt, 
die een initiatief willen ontwikkelen, neem dan met ons contact 
op: cvh@stichting-push.nl / opbouwwerk@stichting-push.nl.

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis is de oplossing in de 
speurtocht naar nieuwe vrijwilligers of leuk vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kun je altijd het Centrum Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis bellen of langs komen. Bij de balie op de 1e etage
in de bibliotheek zitten dagelijks op vaste tijden vrijwillige 
baliemedewerkers.
Kijk ook op onze website voor meer vacatures.
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* Vraag op tijd subsidie aan.

De zonnetjes van dit jaar
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, PUSH opbouwwerk 
en de redactie van Kijk op de Wijk zetten actieve vrijwilligers 
in het zonnetje. Weet je ook iemand die als stille kracht veel 
vrijwilligerswerk doet? Mail de tip naar cvh@stichting-push.nl. 
Lees hun inspirerende verhalen bij nieuws op 
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl
Het zonnetje is vervaardigd door Claudia Erdmann.

Gewoon doen!Vrijwilligerswerk

NLdoet. 11 en 12 maart 2016
Burendag 24 september 2016
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