
 

  

Beste vrijwilligersorganisaties,  

Onderstaande onze nieuwsbrief. We hopen u weer te voorzien van nuttige informatie 
en nieuwsitems. Hebt u ideeën met betrekking tot de nieuwsbrief en eventueel 
informatie nuttig voor andere vrijwilligersorganisaties, horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Vrijwilligerswerk Helmond  

 

 

  

 

Enquête trainingsaanbod vrijwilligersorganisaties  

Zoals u misschien wel weet organiseren we regelmatig een trainingsaanbod voor 
Vrijwilligersorganisaties. Onlangs hebben we u een uitnodiging gestuurd voor het 
invullen van een korte enquête. We vinden het belangrijk dat onze trainingen blijven 
aansluiten bij uw behoeften. Zou u alsnog via onderstaande link een korte enquête in 
wil vullen over het trainingsaanbod? 
 
https://goo.gl/forms/aS6bXukt0fv4nQel2  

 

Algemeen  

NLDoet 2017  

Op 10 en 11 maart zijn weer vele handjes uit de mouwen gestoken. In Helmond zijn er 
zo’n 50 klussen uitgevoerd met ruim 650 vrijwilligers. Dit is ongeveer evenveel als in 
2016. Dit jaar hebben zich wel meer bedrijven aangemeld om te klussen tijdens 
NLDoet. Een trend die we graag zien. 
We zijn als team Vrijwilligerswerk Helmond van LEVgroep erg trots op de grootschalige 
inzet van vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, bedrijven en studenten.  

 

 

  

 

Vrijwilligersmarkt 11 mei  

Donderdag 11 mei vindt de volgende editie van de vrijwilligersmarkt plaats. ROC ter 
AA (Keizerin Marialaan 2) biedt ons de mogelijkheid de markt daar te organiseren. Dit 
keer ook weer een combinatie van Maatschappelijke Stagevacatures en ‘Reguliere 
vacatures’. 
Voorafgaand aan de markt zal de lancering van Helmond voor Elkaar plaats vinden en 
kunt u meer informatie krijgen over dit platform. 
Het programma: 
17.30 uur Opbouwen/ Soep met broodjes 
18.15 uur Lancering Helmond voor elkaar 
19.00 uur Start markt ‘Volwassen’ vrijwilligers 
20.00 uur Start markt Maatschappelijke Stage 
21.00 uur Einde markt 
 
Aanmelden kan via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl  

 

  



Nieuwe website voor vraag en aanbod in Helmond  

Zoals u weet hebben we een vacaturebank waarop u uw vrijwilligersvacatures kunt 
plaatsen. Binnenkort gaat daar het nodige in veranderen. Vanaf 11 mei gaat deze 
vacaturebank over in een nieuwe website, Helmond voor elkaar. Helmond voor elkaar 
is dé online ontmoetingsplaats voor iedereen die wil helpen of juist wat hulp kan 
gebruiken. 
 
Zoekt u bijvoorbeeld iemand die een keer mee naar het theater wil, of u af en toe kan 
helpen 
met uw tuin? 
 
U wilt graag als vrijwilliger aan de slag bij een sportvereniging of uw talenten inzetten 
als vrijwilliger in de buurt? Het kan straks allemaal via Helmond voor elkaar! 
 
Op Helmond voor elkaar worden, net als in de oude vacaturebank, verschillende 
'soorten' vacatures bij elkaar gebundeld. De feestelijke lancering van deze website zal 
plaatsvinden voorafgaand aan de vrijwilligersmarkt op 11 mei. Uiteraard houden we u 
op de hoogte van de ontwikkelingen!  

 

 

 

  

 

Guido Helmond  

U kent het wel, die vrijwilliger met wie het niet helemaal goed gaat en wel hulp kan 
gebruiken. Of die bezoeker die iedere week komt, maar waar u soms uw vraagtekens 
bij zet of dat alles nog wel goed gaat? Hoe kunt u als vrijwilligersorganisatie die 
persoon helpen? 
 
Op Guido Helmond kunt u makkelijk en snel hulp en ondersteuning vinden voor uzelf, 
of voor iemand anders die hulp nodig heeft. Het is dé wegwijzer door het woud van 
voorzieningen en activiteiten die er zijn. 
 
Guido is al een tijd lang dé sociale kaart van Helmond, maar is nu makkelijker in 
gebruik. Er zijn hulpmiddelen toegevoegd die het zoeken handiger maken. 
Via www.guidohelmond.nl worden mensen geholpen om per thema of situatie een 
compleet overzicht te krijgen. U vindt er vrijwilligersinitiatieven, wijk- en buurtgerichte 
activiteiten, allerlei kosteloze voorzieningen en diverse hulpverleners. 
 
Wilt u zelf makkelijk vindbaar zijn met uw activiteiten en of voorzieningen? Plaats deze 
dan op Guido Helmond. Ga dan naar www.guidohelmond.nl en klik bovenin op de knop 
‘contact’.  

 

  

Vrijwilligersvergoeding bijstandsgerechtigden verhoogd  

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met 
een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat 
het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma streeft er naar om de 
nieuwe bedragen per 1 april 2017 in te laten gaan. 
 
Voorheen mochten mensen met een bijstandsuitkering maximaal € 95,- per maand 
ontvangen tot € 764,- per jaar. Met het verhogen van de bedragen wordt de 
zogenaamde vrijwilligersvergoeding voor iedere vrijwilliger gelijk, ongeacht of zij wel of 
niet een bepaalde uitkering heeft. Het gaat ook niet meer uitmaken of het 
vrijwilligerswerk wel of niet wordt verricht als opstap naar een betaalde baan. 
 
Bron: vrijwilligerswerk.nl  

 

 

  



 

Vrijwilligers belonen en behouden  

Hoe geeft u vrijwilligers erkenning, waardering en beloning? Zelf vinden vrijwilligers 
‘dank je wel’ vaak al genoeg. Maar als u vrijwilligers wilt behouden, moet u meer doen. 
Voor vrijwilligers horen erkennen, waarderen en belonen bij elkaar. Het gaat ze niet om 
een materiële vergoeding zoals een cadeautje, kerstpakket of tegoedbon. Deze vorm 
van beloning is leuk meegenomen maar niet de reden dat iemand vrijwilligerswerk 
doet. 
 
Uit verschillende studies blijkt dat u vrijwilligers kunt belonen door tegemoet te komen 
aan hun motivatie. Het gaat daarbij om de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie 
is voor iedere persoon anders. Voor de een gaat het om kennis en ervaring opdoen, 
voor de ander om het uitbouwen van het eigen netwerk of een zinvolle dagbesteding. 
Hoe weet u als organisatie wat de intrinsieke motivatie is van een vrijwilliger? De 
kortste route is: ernaar vragen en ook dóórvragen, bijvoorbeeld via een vrijwilligers 
tevredenheidstoets. Door in te spelen op die motivatie, kunt u vrijwilligers belonen en 
langer behouden. 
Lees op www.movisie.nl het volledige artikel. 
 
(Bron: Movisie)  

 

  

Stadsleerbedrijf: biedt ook uw organisatie een opstapje in de ontdekking van 
talenten?  

Inmiddels is het Stadsleerbedrijf al enkele maanden van start en hebben we aan het 
begin van het jaar de 100e kandidaat geplaatst! 
Deelnemers voeren vrijwilligerswerk uit op diverse plekken in de stad, van 
keukenvaardigheden bij in wijkhuizen tot tuinwerkzaamheden bij verzorgingshuizen, 
maar ook licht en geluid-technische vaardigheden bij de Cacaofabriek. Deelnemers 
laten mooie stappen zien! 
 
Zo ook de deelnemer die werkt bij wijkhuis de WestWijzer. Na een turbulente tijd 
waarin hij het niet makkelijk had voert hij nu al een tijd allerlei taken uit in het wijkhuis. 
Naast zijn werkzaamheden bij het wijkhuis, trekt hij er graag op uit om foto’s te maken 
van Helmondse gebouwen. Vooral in het donker in combinatie met lichtinval heeft hij 
prachtige plaatjes geschoten. Dit bleef niet onopgemerkt en de beheerder van de 
WestWijzer heeft samen met hem een tentoonstelling opengesteld met een aantal van 
zijn werken. Deze zijn komende tijd te bewonderen in wijkhuis de WestWijzer. Ook 
wethouder Van der Zanden was hiervan zo gecharmeerd, dat zij de deelnemer heeft 
gevraagd ook een opdracht uit te voeren voor het gemeentehuis. 
 
Zou ook uw organisatie een deelnemer de kans willen geven om te groeien en zijn of 
haar talenten te ontdekken? Sluit u dan aan bij het Stadsleerbedrijf! 
 
Voor meer informatie, zie www.stadsleerbedrijfhelmond.nl. 
Ook de Facebookpagina is te bezoeken (www.facebook.nl/stadsleerbedrijf), 
of neem telefonisch contact op met Kelly van Leeuwen via 0492 598989.  

 

 

  

 

Evaluatie gratis VOG  

Hoe vaak wordt de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door 
vrijwilligersorganisaties gebruikt? Wordt deze ook gebruikt waarvoor zij bedoeld is? Op 
welke punten zijn verbeteringen nodig en/of mogelijk? Dit en andere vragen komen aan 
de orde in de evaluatie die adviesbureau Van Montfoort heeft uitgevoerd in opdracht 
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. 
 
Vier thema’s staan in dit onderzoek centraal: 
1.Het proces van aanmelding en toelating van vrijwilligersorganisaties tot de regeling; 
2.Het proces van het aanvragen van een gratis VOG; 
3.De invloed van de regeling op een breed preventie- en integriteitsbeleid ter 
voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de vrijwilligersorganisaties; 
4.Een schatting van het mogelijk bereik van de regeling. De contactpunten signaleren 



dat in de eerste negen maanden van de regeling, voornamelijk vrijwilligersorganisaties 
zich aanmelden en zijn toegelaten die al meer doen op het gebied van het voorkomen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Organisaties die vermoedelijk weinig doen 
aan preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, worden 
volgens de contactpunten minder bereikt. 
 
Bron: vrijwilligerswerk.nl  

 

LEVgroep Leven & Verbinden  
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89 
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl  

Afmelden voor de nieuwsbrief? Mail naar info@levgroep.nl  
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