September 2016

SteunpuntNieuws

Vrijwilligersacademie
Jonge vrijwilligers in de aanbieding
Bent u opzoek naar jonge vrijwilligers of wilt u weten hoe u dat het
beste kunt aanpakken? Het team van Bechallenged013 kan u helpen!
Wij bemiddelen tussen jonge vrijwilligers en organisaties om de juiste
match te vinden voor elkaar. De jongeren die we inzetten worden gecoacht en getraind.
Organisaties kunnen we op maat adviseren om jonge vrijwilligers te
werven en te behouden. Kijk op de website hoe wij het vrijwilligerswerk
onder jongeren leuk en aantrekkelijk maken.
Neem voor meer informatie contact op met: maria@r-newt.nl

Wordt jullie droom werkelijkheid?

Het cursusaanbod van de Vrijwilligersacademie wisselt per dag.
Vandaag staat er een leuke training
op, morgen zit die vol. Wees er dus
snel bij en kijk regelmatig op de
website.
Er is onder andere nog plaats bij:
 Ouderenmishandeling, Ontspoorde zorg
 Inspirerende interne communicatie voor organisaties
 Vertrouwenscontactpersoon
sportverenigingen
 K unst va n o na fhankeli j ke
cliëntondersteuning
 Enthousiasmerende externe
communicatie voor organisaties
 Serveertechnieken

Mooi Zo Goed Zo realiseert wensen van groepen mensen en organisaties
die het wonen en leven in Tilburg leuker, gezelliger, gemakkelijker
maken. Vaak ontbreekt het aan voldoende menskracht, materialen,
kennis of vaardigheden om een goed idee uit te voeren. En soms is er
niet genoeg geld om aan de slag te kunnen gaan.
Het gaat om kleine projecten. Het versterken/ ondersteunen van
zwakke groepen in onze samenleving heeft de voorkeur. De sociale
component speelt een grote rol bij het toekennen van materialen, mens
-kracht en/of geld. Meld nu uw project aan!

Betrokken StoelMaatje
Op de Beursvloer2015 heeft de Vrijwilligersacademie een match gemaakt
met Matti Vis van StoelMaatje. Matti verzorgde voor vrijwilligers een workshop schoudermassages. De workshop en massages zijn erg goed
gewaardeerd.
Vaak moe? Last van hoofdpijn, rug- schouderklachten, tintelingen, kramp,
andere klachten? Door middel van de triggerpointmassage kan Matti op
een prettige manier uw chronische klachten verminderen.
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Vluchteling als vrijwilliger
Knooppunt Ruimhartig Tilburg start binnenkort met het
bemiddelen van statushouders
naar organisaties die hiervoor
open staan. Organisaties die
deelnemen krijgen een uitvoerige begeleiding in het werken
met vluchtelingen.
Kunt u extra handjes gebruiken? Wilt u een bijdrage leve-

ren aan de integratie en ontwikkeling van vluchtelingen?
Wilt u kennis opdoen over hoe
u kunt werken met mensen uit
een andere cultuur? Meld u
dan alvast aan bij Knooppunt
Ruimhartig
Tilburg.
info@ruimhartigtilburg.nl
Lees hier over de aanleiding.

VrijwilligersbedankT enorm succes !!
Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is vervallen, in de plaats aangevraagd om een bedankje uit te zoeken uit de
daarvoor is er vanaf dit jaar VrijwilligersbedankT. webshop.
Sinds 15 september is de webshop geopend. Er kunnen
Vrijwilligers kiezen zelf hun bedankje. De gemeente geen nieuwe accounts meer worden aangemaakt en
Tilburg heeft bijna 1400 organisaties aangeschreven. geen vrijwilligers meer worden aangemeld. De vrijwilDeze clubs konden zelf een account aanmaken en hun ligers die een code hebben ontvangen kunnen die tot
vrijwilligers aanmelden voor een bedankje.
1 december 2016 inwisselen voor een cadeau.
Geev Vorm heeft in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen een webshop gebouwd. Tientallen Heeft uw organisatie geen brief ontvangen van de geTilburgse bedrijven, organisaties en personen hebben meente?
in totaal ruim 6800 presentjes beschikbaar gesteld voor Stuur dan een mail aan pauline.horvers@tilburg.nl en
de vrijwilligers. Zo’n 6500 vrijwilligers hebben een code doe volgend jaar mee met VrijwilligersbedankT.

Klussen voor groepen
Staat uw vacature op onze Vacaturebank? U kunt bij de
vacature aangeven of deze geschikt is voor groepen of
voor jongeren onder de 21 jaar. Beide opties worden
veelvuldig gebruikt. Uit ervaring blijkt dat niet alle organisaties voorbereid zijn op het werken met groepen of
jongeren. Veel “groepsvacatures” zijn zelfs maar geschikt voor één kandidaat. Hierdoor haken sommige
waardevolle vrijwilligers af. Wees dus zorgvuldig met het
gebruik hiervan. Heeft u hulp nodig met het opstellen
van een vacature? Neem dan contact met op het Steunpunt Vrijwilligerswerk in uw wijk.

V●Day | inspireren, leren en verbinden
V●Day is het netwerkevent voor vrijwilligerswerk in Tilburg. Het
Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt dit najaar twee bijeenkomsten aan:
Op Donderdag 13 oktober bieden we u een teaser aan van de
training Vrijwilligersbeleid in 2017. In 6 snelkooksessies proeft u aan
de verschillende stappen om te komen tot een vrijwilligerbeleid.
Op Maandag 21 november vertelt Hans Gorsic van “Grip Op” over
de nieuwe Europese privacywetgeving en de consequenties voor uw
vriijwilligersorganisatie.
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