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Vrijwilligers met een uitkering 
 

 

 
 

Soms horen organisaties dat iemand geen vrijwilliger kan zijn omdat de uitkering in 
gevaar zou kunnen komen. In het verleden was dat inderdaad lastig. Gelukkig zijn de 
tijden veranderd. Het is nu een stuk gemakkelijker om vrijwilligerswerk te doen. 
 
Er zijn wel spelregels. Bij een (bijstands-)uitkering van de gemeente moet de vrijwilliger aan zijn 
contactpersoon bij de gemeente toestemming. Voor mensen met een WW-uitkering heeft het UWV 

heeft een stappenplan gemaakt en een paar video’s die het allemaal helder uitleggen. Dit alles is 
te vinden op de webpagina van het Vrijwilligerssteunpunt. 
Nog meer vragen of loopt u ergens tegenaan? Neem contact op met het Vrijwilligerssteunpunt. 
 
 

 

Sociale Hygiëne 
 

 

 
 

Het Vrijwilligerssteunpunt wil proberen om dit najaar een betaalbare cursus Sociale 
Hygiëne te organiseren. Aanleiding voor dit initiatief is de vraag van twee dorpshuizen.  
 
Om een vergunning te krijgen van de gemeente moeten bij dorpshuizen, sportkantines e.d. waar 
alcohol wordt geschonken minimaal twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken over een 
diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat je bekend bent met de 
vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca.  

Al googlend blijkt dat trainingen Sociale Hygiëne een kostbare zaak zijn. Het Vrijwilligerssteunpunt 
heeft afspraken gemaakt met een bevoegd en ervaren docent en kan de cursus gratis aanbieden.  

De examenkosten (€135,-) en het boek zijn wel voor rekening van de deelnemende vereniging of 
stichting. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Dat is op dit moment nog niet het 
geval. Over de data kan nog overlegd worden. 
Stuur een mail naar claire@welzijnburen.nl als uw organisatie belangstelling heeft voor de training 

Sociale Hygiëne. 
 
 

 

Meting tevredenheid en behoefte 
  

 
 

http://www.welzijnburen.nl/vrijwilligerssteunpunt/voor-vrijwilligers
file:///C:/Users/marryp/Desktop/claire@welzijnburen.nl


 
 

Voor de zomer heeft Vrijwilligerssteunpunt Buren een Meting uitgevoerd naar wensen, 
behoeften  en tevredenheid van vrijwilligersorganisaties.  

 
Veertig organisaties zijn door medewerkers van het Vrijwilligerssteunpunt direct gebeld. Dat leidde 
soms tot interessante en verdiepende gesprekken. Daarnaast is een digitale enquête ingevuld. De 
rapportage die op basis van de uitkomsten gemaakt is, is op de website te vinden.  
In de loop van de komende maanden pakken we zoveel mogelijk punten die u hebt benoemd op. 
 
  

 

Informatieavond  

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd 
 

 

 
 

Zet aarzelingen, bedenkingen en scepsis opzij en laat de kans om meer vrijwilligers te 
werven niet aan u voorbij gaan. Op donderdagavond 29 september 20.00 uur is een 

informatieavond over de methodiek ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. De avond is 
bedoeld voor sportverenigingen die meer leden willen activeren voor de eigen club. 
 
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) is een succesvolle en bewezen effectieve methodiek. Het 
traject bestaat uit vier workshops waarin gezamenlijk en gestructureerd alle stappen, waaronder 
een belronde, worden gezet om de werving te laten slagen. Tussendoor vindt de uitvoering plaats.  
Roel Hazenberg van de Gelderse Sport Federatie zal tijdens de informatieavond een presentatie 

geven en alle vragen beantwoorden. Daarna beslist u of uw vereniging daadwerkelijk gaat 
deelnemen. Meer informatie. 
 
 

 
 

O    Vrijwilligersorganisaties die nog geen emailadres hebben krijgen deze nieuwsbrief   

      per post. Bent u in een van de onderwerpen geïnteresseerd, maar hebt u geen  

      internet, bel dan even naar Vrijwilligerssteunpunt Buren 0344-602337 

O   Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of klachten? Neem contact op! 

O   Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief  
 

Vrijwilligerssteunpunt Buren 
  

Claire en Marry 

Claire: 06-12532320 

Marry: 06-19808137 

Welzijn Buren: 0344 - 602337 

vrijwilligers@welzijnburen.nl  

www.welzijnburen.nl 

www.twitter.com/VrijwilligBuren 

www.facebook.com/clairewelzijnburen 
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