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 Workshops voor vrijwilligersorganisaties najaar 2017 

 Voorkom (seksueel) ongewenst gedrag 

 Werkloos of een afstand tot de arbeidsmarkt? (onderaan deze nieuwsbrief) 
 

 

 

Workshops voor vrijwilligersorganisaties 
 

 

 
 
2 workshops voor vrijwilligersorganisaties najaar 2017 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een workshop over de volgende onderwerpen:  
 

 Gesprekken voeren/mensen begeleiden (31 oktober in IJzendoorn) 

 Werven van vrijwilligers (28 november in Echteld) 
 

Gesprekken voeren/mensen begeleiden 
Deze praktische workshop is bedoeld voor vrijwilligers die vaker mensen begeleiden en gaat 
in op grenzen stellen, feedback geven en omgaan met weerstand. De workshop wordt 
gegeven door Karolijn Ilsink-Erwich van Indigo.  
 
Werven van vrijwilligers 
In de praktische workshop werven van vrijwilligers gaan we na een inleiding met informatie 
over diverse vormen van werving met elkaar in gesprek over mogelijke acties. Je gaat naar 
huis met minimaal 1 gerichte actie om meer vrijwilligers te werven! 
 
De workshops zijn van 19:30u tot 21:00u en gaan door bij minimaal 8 aanmeldingen. Mail 
naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl of vul het workshopformulier in.  
 
Zelf behoefte aan andere workshops? 
Heeft u zelf meer behoefte aan een workshop over een ander onderwerp? Geef het aan ons 
door, zodat we dit voor u samen met andere organisaties kunnen organiseren! Mail naar 
vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl  

 

 

http://www.welzijnrivierstroom.nl/workshop/workshops-najaar-2017/
http://www.inveiligehanden.nl/
mailto:vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl
http://www.welzijnrivierstroom.nl/workshop/workshops-najaar-2017/
mailto:vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl


Voorkom (seksueel) ongewenst gedrag 
 

 
 

 
 

Elke vrijwilligersorganisatie is anders. Maar vrijwilligersorganisaties die met kinderen of 
kwetsbare volwassenen werken hebben een extra verantwoordelijkheid om de veiligheid 
en het voorkomen van (seksueel) ongewenst gedrag goed te regelen. 
 
Wat moet u doen als u als bestuur met dit onderwerp aan de slag wilt? De website 
www.inveiligehanden.nl helpt u daarbij.  
 
Steeds meer berichten over seksuele intimidatie en misbruik komen boven tafel. In het nieuws 
horen we vooral de verhalen van de volwassenen van nu die zich als kind in hun club of 
vereniging onveilig voelden. Maar bijvoorbeeld ook mensen met een verstandelijke beperking 
vormen een kwetsbare groep.  
 
Voorkomen is beter. Als bestuurder van een vereniging of stichting bent u verantwoordelijk voor 
een veilige omgeving. Op www.inveiligehanden.nl vindt u een stappenplan, tips en materialen 
om het onderwerp bespreekbaar te maken, info over een VOG voor vrijwilligers, het in kaart 
brengen van de risico’s en een meldprotocol. 
 
Koepelorganisaties zoals bijvoorbeeld NOCNSF en Scouting Nederland, zijn ook actief op dit 
onderwerp. Ons advies: check of in uw organisaties de (sociale) veiligheid goed geregeld is.  

 

 

Werkloos of een afstand tot de arbeidsmarkt?  
 

 

 
 

Hoe kun je als organisatie iets betekenen voor mensen die werkloos zijn, waar je zelf 
ook iets aan hebt! Misschien ook een kans om klussen die nu blijven liggen toch 
gedaan te krijgen? 
 

Veel mensen die korte of langere tijd werkloos zijn gaan vaak vrijwilligerswerk doen. Denk 
aan mensen in de WW en in de bijstand. Soms is het best lastig om als organisatie een 
geschikte vrijwilligersplek te vinden. Maar het biedt kansen om ook klussen die blijven liggen 
onder de aandacht te brengen.  
 
Wat kan helpen? 
- afgebakende klussen/werkzaamheden als vacature aanbieden 
- plaats deze ook op onze vacaturebank 
- duidelijke afspraken maken (tijdsinzet, ook na een baan nog vrijwilligerswerk doen?) 

 

https://www.inveiligehanden.nl/
http://www.inveiligehanden.nl/
http://www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-neder-betuwe/voor-vrijwilligersorganisaties/vacature-aanmelden/


Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het opzetten van een vacature voor 
klussen/werkzaamheden? Mail dan naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl of bel 
06 19544160  

 
 

 
 

O   Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of klachten? Neem contact op! 
O   Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief  
 

Vrijwilligerssteunpunt Neder-Betuwe 
 
 

Folkert Kooistra 06 19544160 
Welzijn Rivierstroom: 0344-602337 
vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl  
www.welzijnrivierstroom.nl 
www.facebook.com/folkertwelzijnrivierstroom 
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