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Vrijwilligers maken iedere 
dag het verschil
Maar 1 x per jaar wordt er extra aandacht aan dat verschil besteed 
en dat is op de Dag van de Vrijwilliger. In Hellevoetsluis staan 
de deuren van Theater de Twee Hondjes op donderdagavond 6 
december open om 200 vrijwilligers te ontvangen voor een avond 
vol amusement. Kaartjes a € 2,-- (inclusief koffie en een drankje) 
beschikbaar aan de balie van het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis, op de 2e etage van de bibliotheek.

De uitreiking van de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis 2012, door wethouder Peter Hofman vindt ook 
op 6 december plaats. Vrijwilligers kunnen zelf de komende tijd 
de kandidaten (geen individuele personen), nomineren. Daarbij 
gaat het niet om de beste of de grootste organisatie/verenigng, 
maar even een schouderklopje voor wat er gebeurt. Ze krijgen 
door de nominaties veel publiciteit, door de samenwerking met de 
lokale media. Dit levert een goede impuls op. Kies uit de volgende 
onderwerpen, waarvan je denkt: ja daar werken ze aan:
innovatie, verbinding, competentie en samenwerking.

De genomineerden worden ook voorgedragen aan de landelijke 
verkiezing, waarvan de uitreiking op vrijdag 7  december plaats 
vindt.

De eerste nominatie voor “samenwerking” is al binnen voor 
Steunpunt Scouting Rotterdam en het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis, vanwege de succesvolle samenwerking op het 
gebied van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Geef ook jullie organisatie door, wanneer je hen een compliment 
wil maken of een steuntje in de rug wil geven.

Elders in deze Nieuwsbrief een nieuw initiatief: de Zonnetjes, 
die in samenwerking met Kijk op de wijk en het opbouwwerk 
uitgereikt worden aan individuele vrijwilligers. Ook hiervoor 
kunnen tips doorgegeven worden.

Alle nominaties kunnen via de website, per mail of telefonisch 
doorgegeven worden.CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS IS EEN ONDERDEEL VAN STICHTING PUSH
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Staat uw organisatie op de 
website ?
Centrum Vrijwilligerswerk is de uitkomst in de speurtocht naar 
nieuwe vrijwilligers. Vrijwilliger nodig? Ga even langs bij de 
balie in de bibliotheek en geef hier de gegevens door of vul het 
formulier in op de website: 
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / hellevoetsluis

Interesse in een vacature?
Voor meer informatie kunt u altijd het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis bellen of langs komen. Bij de balie op de 2e etage 
in de bibliotheek zitten dagelijks op vaste tijden vrijwillige balie-
medewerkers. Kijk ook op onze website voor meer vacatures.

Een greep uit onze vacatures
Gymjuf (10.010)
Vrouwenorganisatie is op zoek naar een gymdocente die een 
groepje Turkse vrouwen aan het bewegen kan krijgen. In ruil 
daarvoor ontvangt u een kleine vergoeding of u kunt gratis een 
kookcursus Turks koken volgen.

Extra handjes voor voetbalvereniging (10.006)
Hellevoetse voetbalvereniging kan extra handjes gebruiken. Zoals:
• bar- en keuken medewerkers
• onderhoudsvrijwilligers
• leden voor de activiteitencommissie
• leden voor de jeugdcommissie 
• scheidsrechters
Indien u zich wilt inzetten voor jeugd en sport kunt u meer 
informatie aanvragen.

Technici voor mijnenveger (9.006)
Voor het onderhoud van de mijnenveger Bernisse zoekt de sticht-
ing naar timmerlieden, schilders, machinisten en een elektromon-
teur. Voor het onderhoud van de inwendige mens zoeken zij een 
kok. Vooral mensen met zee-, sleep- of binnenvaart achtergrond 
zijn zeer welkom, maar enthousiasme is hoofdzaak. Het is puur 
hobby. K(B)ent u de persoon die ze zoeken?

Leidster (4.016)
Een buurtcentrum is dringend op zoek naar een leidster voor 
kinderen van 5 t/m 11 jaar. Om de twee weken is er woensdag een 
kindermiddag van 14.00-15.30 uur. Het team bestaat momenteel 
uit drie leidsters, maar ze kunnen er nog een paar extra handen bij 
gebruiken. Je wordt van te voren ingewerkt.

Onderwijsproject coördinator (4.019)
Internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zoekt 
diverse vrijwilligers. onderwijsproject coördinator: U brengt 
lesprojecten van deze organisatie onder de aandacht van 
scholen. vrijwilligers klimaatverandering: U werft scholen voor 
het klimaatprogramma en denkt mee over de invulling hiervan. 
evenementencoördinatoren: voor schaatsen en zwemmen voor 
water. U ontvangt een relevante training en onkosten worden 
vergoed.

Jonge bestuursvrijwilligers (6.015)
Jongerentak van landelijke organisatie afdeling Zuid Holland is op 
zoek naar provinciale bestuursleden die het vrijwilligerswerk voor 
jong gehandicapten in de regio coördineren en op de kaart zetten. 
Activiteiten variëren van samen naar de kroeg, film, festival of 
concert tot een dagje naar de dierentuin.

Fondsenwerving ontwikkelingshulp (6.032)
Non-profit liefdadigheidsorganisatie zoekt vrijwilligers, die in 
hun eigen woonomgeving in de diverse Nederlandse provincies 
activiteiten willen opzetten, uitvoeren en begeleiden. Zoals 
geldinzamelingsacties, sponsoractiviteiten etcetera. Deze activi-
teiten zullen alle plaatsvinden onder de algehele coördinatie 
van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Stichting. De 
werkzaamheden zullen geheel vrijwillig en zonder vergoeding 
(moeten) worden verricht. De Stichting werkt in Oeganda en legt 
zich toe op duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen en 
initieert, begeleidt en coördineert trainingsprogramma's op het 
gebied van onderwijs, gezondheid, landbouw en zelfredzaam 
heid. 

Penningmeester (6.020)
Nationale vereniging, die zich inzet voor het welzijn van mensen 
met een fysieke beperking, is op zoek naar een penningmeester 
(regio Bernisse). De penningmeester stelt jaarlijks de begroting op 
en bewaakt de cijfers. Hij/zij bereidt de regionale bestuursvergade-
ring voor (4 x per jaar), coördineert de jaarlijkse lotenverkoop en 
vraag subsidies aan.

Dokwerkers gezocht! (5.032)
Regelmatig komen er schepen naar Helevoetsluis voor onderhoud 
en reparatie. Bekende voorbeelden zijn het russische zeilschip 
de Shtandart, de mijnenveger Bernisse en de Zeefakkel. Voor 
het dokken van deze schepen zijn wij op zoek naar vrijwilligers, 
die kunnen helpen bij het dokken. Vanaf het uitvoeren van het 
zo geheten 'dokplan', het plaatsen van de stoelen, vullen en 
leegpompen, verplaatsen van de schipdeur en het verslepen van 
de schepen totdat het schip weer vertrekt.
Het enthousiaste vrijwilligersteam heeft dringend behoefte aan 
versterking. 
De werkzaamheden vinden meestal rondom het weekend plaats.

Sociaal culturele activiteiten (5.029)
Organisatie die activiteiten organiseert voor vluchtelingen zoekt 
vrijwilligers voor sociaal culturele activiteiten. Het gaat om het 
meehelpen organiseren van activiteiten zoals de kookgroep en 
naaigroep voor allochtone en autochtone vrouwen, die weer 
opgezet gaan worden in Hellevoetsluis.

Barmedewerkers (5.028)
Een buurtcentrum zoekt versterking achter de bar. De werkzaam-
heden bestaan uit het verkopen van koffie, limonade, bier en 
diverse versnaperingen. De afwasmachine vullen en leeghalen. 
Het schoonmaken van de keuken en de voorraden bijvullen 
moet ook gebeuren. De werktijden zijn in overleg, maar meestal               
's avonds. Je wordt ingewerkt.

Sleutelbewaarder speeltuin (4.022)
Natuurspeeltuin zoekt vrijwilligers die de ingang van de speeltuin 
willen openen en sluiten.
• Het openen is op zaterdag en zondagochtend 
   9.00 uur in de zomer en 10.00 uur in de winter.
• Het sluiten elke avond (in overleg) 
   19.30 uur in de zomer en 16.30 uur in de winter.
• De sleutelbewaarder doet ook een inspectierondje voor het
   afsluiten. U werkt in een team.



        
  6 september  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
25 september  19.00 - 21.00  Vrijwilligerscafé: verzekeringen en bestuursverantwoordelijkheden

  4 oktober  10.00 - 11.00  Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
15 oktober  20.00 – 22.00  Vrijwilligerscafé: IVA - Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.

  1 november  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
13 november 19.00 - 21.00  Vrijwilligerscafé: Workshop vinden en binden van vrijwilligers

  6 december  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
  6 december 20.00 - 22.00 Dag van de Vrijwilliger, Theater de Twee Hondjes: cabaret uitreiking Aanmoedigingsprijs 2012
  7 december   Landelijke dag van de vrijwilliger

AGENDA
VRIJWILLIGERS ORGANISATIES

2012

Steunpunt voor vrijwilligerswerk 
84,6% van de organisaties is bekend met het steunpunt dat in 
Hellevoetsluis ondergebracht is in het centrum vrijwilligerswerk 
van stichting PUSH. Van die organisaties maakt 88% gebruik van 
Werving en bemiddeling, 40% van deskundigheidsbevordering, 
40% voor promotiedoeleinden en 36% voor informatie en advies.

Workshops/cursussen
Organisaties hebben deelgenomen aan workshops op het gebied 
van fondsenwerving (23,1%), voorlichting en promotie (13,5%) 
en bestuursvaardigheden (13,5%). De top 5 als het gaat om 
de wenselijkheid van nieuwe workshops, is: 1. werving van 
vrijwilligers (28,3%), 2. fondsenwerving (28,3%), 3. voorlichting 
en promotie (26,4%), 4. bestuursvaardigheden (13,2%) en 5. 
wet- en regelgeving (11,3%).

Maatschappelijke stages
37,7% heeft al ervaring met maatschappelijke stages. 30,2% zou 
graag maatschappelijke stagiairs een stage aanbieden, maar heeft 
er geen ervaring mee. Daar ligt dus een kans voor scholen. Van 
de organisaties die behoefte hebben aan extra ondersteuning als 
het gaat om maatschappelijke stages, wil 57,7% meer informatie. 
Verder wil 34,6% van die organisaties hulp bij het werven van 
stagiairs en hulp bij het begeleiden.

Onderlinge samenwerking
Er is een hoge onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorga-
nisaties. 50,9% werkt af en toe samen. 35,8% werkt vaak samen 
met een andere vrijwilligersorganisatie.

Verbetering gemeentelijk beleid 
40,4% wil graag meer gemeentelijke aandacht, promotie en 
waardering voor het vrijwilligerswerk. Verder zou 23,1% van 
de organisaties willen dat er een vaste contactpersoon komt bij 
de gemeente en dat de gemeente meer samenwerking tussen 
organisaties gaat stimuleren. Dit najaar wordt een aangepast 
gemeentelijke vrijwilligersbeleid vastgesteld.

Uitdagingen voor organisaties de komende jaren
Op de vraag waar organisaties zelf de komende jaren mee aan de 
slag moeten gaan, antwoordt 36,5% dat werving van vrijwilligers 
het belangrijkste is. Op plaatst twee staat werving van bestuursle-
den (26,9%), op plaats 3 staat fondsenwerving (23,1%).

Uitkomsten vrijwilligersenquête
Deelname enquête
Eind 2011 is er door de gemeente Hellevoetsluis onder alle 
vrijwilligersorganisaties van Hellevoetsluis een enquête gehouden. 
Dat er in Hellevoetsluis veel actieve, betrokken vrijwilligers zijn, 
wisten we al. De hoge betrokkenheid werd bevestigd door de 
hoge respons op de enquête. Er is gebruik gemaakt van een 
enquête die landelijk bij meer gemeentes is ingezet. Op basis van 
de ervaringen in andere gemeentes was er gehoopt dat 30% van 
de organisaties zou reageren op de enquête. Tot grote vreugde 
hadden we in Hellevoetsluis een respons van maar liefst 41,3%.

Uitkomst op hoofdlijnen
Mening over het vrijwilligersbeleid en de eigen organisatie
Vrijwilligersorganisaties zijn in z’n algemeenheid erg positief 
over het vrijwilligersbeleid in de gemeente Hellevoetsluis. Ook 
zijn ze tevreden over hun eigen organisatie, alhoewel bijna 60% 
van de organisaties graag zou zien dat er meer vrijwilligers bij 
komen binnen hun organisatie. (41,5% is tevreden over het 
aantal vrijwilligers, 58,5% wil graag meer vrijwilligers) Toch is 
naar eigen zeggen het aantal vrijwilligers maar bij 20% van de 
organisaties afgenomen de laatste jaren. Bij de overige 80% is 
het aantal gelijk gebleven of gestegen.

Leeftijd vrijwilligers
Van alle organisaties heeft bijna 60% vrijwilligers die ouder zijn 
dan 50 jaar. Maar 6% van de organisaties heeft vrijwilligers die 
jonger zijn dan 20 jaar. 
   jonger dan 20= 5,7%
   20-30= 18,9%
   31-50= 39,6%
   ouder dan 50= 58,5%

Belangrijkste inkomsten
Belangrijkste inkomstenbronnen: jaarlijkse subsidie 69,2%. 
Contributies leden 50%. Sponsoring voor bedrijven 25%.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Opvallend dat 38,5% van de organisaties niet geïnteresseerd is in 
de steun van maatschappelijk betrokken ondernemers. Dat komt 
misschien omdat 32,7% van de organisaties aangeeft niet te 
weten wat ze moet verwachten van ondernemers. Verder wordt 
door een klein deel van de organisaties aangegeven dat men het 
lastig vindt om ondernemers te benaderen. 
30,8% van de organisaties zou graag meer informatie willen als 
het gaat om de mogelijkheden van samenwerking met bedrijven. 
Toch heeft het grootste gedeelte van de organisaties (55,8%) 
geen behoefte aan extra informatie of ondersteuning. Dat is 
heel opmerkelijk, zeker nu door bezuinigingen de gemeentelijke 
subsidiebudgetten zwaar onder druk staan. 
Maatschappelijk betrokken ondernemers zouden een nieuwe 
samenwerkingspartner kunnen vormen voor de vrijwilligers- 
organisaties.



Centrum 
Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis

Stichting PUSH
Sportlaan 1
3223 EV  Hellevoetsluis
T    0181 - 316 688
F    0181 - 324 772
E    CVH@stichting-PUSH.nl

Backoffice:

Balie:
2e 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 / hellevoetsluis
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Geplande cursussen 2012
Wist u dat vrijwilligers 50% korting krijgen op veel cursussen bij 
de Volksuniversiteit Hellevoetsluis? Hieronder vallen computercur-
sussen, maar ook persoonlijke ontwikkeling en vorming vallen 
binnen deze regeling. 
Een overzicht van de geplande cursussen in 2012:
25 september verzekeringen en 
  bestuursverantwoordelijkheden
1 oktober  kennismaken met de computer (Windows 7)
1 oktober  kennis maken met de computer / MS Office
2 oktober  je leven in beeld
2 oktober  workshop handiger tekstverwerken in Word
3 oktober  workshop goed en gratis met software
15 oktober  IVA - Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
16 oktober workshop handigheden Windows 7
17 oktober  workshop werken met de iPad
30 oktober Excel 2007
7 november adres-bestand en -etiketten in Word 
13 november workshop vinden en binden van vrijwilligers
19 november workshop werken met de iPad
26 november workshop goed en gratis met software
28 november kennismaking fotobewerkings prog. GIMP
10 december kennismaking fotobewerkings prog. GIMP
17 december workshop handigheden Windows 7

Kijk voor meer informatie en eventuele kosten op onze website:
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / hellevoetsluis / cursussen
U kunt zich bij de balie van Centrum Vrijwilligerswerk inschrijven 
of via de website.

Voor vrijwilligers van organisaties en instellingen in Hellevoetsluis 
kan het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis een aanbod op 
maat ontwikkelen.
Te denken valt aan cursussen over ARBO, EHBO, baliewerk. In 
overleg met betrokkenen wordt bekeken hoe de inhoud zal 
worden samengesteld en gepresenteerd, op welke locatie de 
cursus gehouden zal worden.
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Zonnetjes Hellevoetsluis
Het zonnetje in Hellevoetsluis is een speld gemaakt door kunste-
naar Francine Bisscheroux voorstellende een kleurrijk zonnetje 
van glas. Het centrum vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, PUSH 
opbouwwerk en de redactie willen hiermee iedere maand een 
actieve vrijwilliger in het zonnetje zetten. Een overzicht van de 
zonnetjes uit de afgelopen periode.

 

Ook met jongeren aan de slag?
Een impressie van maatschappelijke stage in Hellevoetsluis.
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