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SteunpuntNieuws

Wijzigingen digitale
vacaturebank
Op 1 januari a.s. gaat het team
Vrijwilligerswerk
ContourdeTwern
over naar een nieuw registratiesysteem. Dit heeft consequenties voor
de digitale vacaturebank op
www.vrijwilligerstilburg.nl

Vrijwilligersprijzen 2017
Op vrijdag 3 november zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Interpolis, de felbegeerde Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017 uitgereikt. Dit
gebeurde in samenwerking met Rabobank Tilburg en omstreken. De winnaars 2017 zijn Marij en Paul Looijkens, Abdellah Aknin en ’t Koffiemomentje Udenhout. Lees hier het uitgebreide verslag.

Zet vrijwilligerswerk op de kaart
Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Laten we met
z’n allen, met heel veel plezier, het vrijwilligerswerk op de kaart
zetten. Jullie, vrijwilligers, betekenen namelijk zoveel voor de
maatschappij.
Daarom
verdienen
jullie
een
plek
in
de
partijprogramma's en ook in het collegeakkoord.
Het NOV heeft samen met de leden een lobbyfolder gemaakt. Gebruik
de folder ter ondersteuning van je eigen lobby en deel hem met
(politieke) connecties in de gemeente. Lees meer….

Vanaf 22 december kunnen organisaties geen vacatures meer plaatsen via internet. Zij ontvangen vanaf januari gefaseerd nieuwe inloggegevens.
Ook is het na 22 december niet
meer mogelijk voor potentiele vrijwilligers om via de vacaturebank te
reageren op vacatures. Bij de overgang naar het nieuwe systeem vervallen alle vacatures die ouder zijn
dan een jaar.
We verontschuldigen ons voor het
ongemak. Het resultaat is straks
wel een moderne en verbeterde
vacaturebank! Deze maand ontvangen alle contactpersonen nog een
mail met uitgebreide informatie.

Stappenplan
Privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.
Hoe maak je jouw organisatie AVGbestendig? Het NOV heeft een
7-stappenplan samengesteld.
Lees hier de uitgebreide informatie.
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Mooi zo Goed zo laat dromen uitkomen

Regionale Taskforce
Kindermishandeling

tweedehands goederen.
Dit is inmiddels zo’n succes dat het
realiseren van goede ideeën voor
Tilburg een beetje op de achtergrond is geraakt. En dat mag natuurlijk niet gebeuren!
Mooi zo Goed zo laat al sinds 1995
dromen uitkomen en heeft in die
tijd 499 projecten gerealiseerd. In
1998 werd daarnaast begonnen
met het verdelen van nieuwe en

MzGz is daarom op zoek naar
nieuwe projecten. Voor inspiratie
kun je kijken op de website
www.mooizotilburg.nl

Meer dan handen vrijwilligersprijzen
De gemeente Tilburg heeft
drie
organisaties/projecten en één vrijwilliger voorgedragen voor de landelijke ‘Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen’. Bekijk de kanshebbers uit de gemeente Tilburg en
breng je stem uit vóór 31 januari
2018 op www.vrijwilligersprijzen.nl/
gemeente/tilburg

Inspiratiebundel helpt mensen met
beperking aan vrijwilligerswerk
Slechts 9% van de mensen met een licht verstandelijke beperking doet
vrijwilligerswerk (tegenover 36% van de totale bevolking), terwijl ze daar
wel voor in zijn. Vrijwilligerswerk leidt tot meer zelfvertrouwen, contacten
en structuur. Maar hoe zorg je nu dat ook deze groep kan meedoen en
een passende vrijwilligersplek vindt? In de inspiratiebundel lees je meer
over het project ‘Talenten samen benutten’, de ketensamenwerking, de
training ‘Focus op Talent’. Je vindt er ook filmpjes met ervaringen en tips
van de deelnemers. De bundel dient ter inspiratie voor gemeenten, vrijwilligersorganisaties en -centrales en zorg- en welzijnsorganisaties.
Voor meer informatie of het downloaden van de inspiratiebundel, klik hier

Elk kind heeft het recht veilig op te
groeien. Daarom is de regionale
Taskforce Kindermishandeling opgericht. Doel is het aantal gevallen
van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen.
Meer dan 3000 kinderen in de regio hebben jaarlijks met huiselijk
geweld of kindermishandeling te
maken. Dit cijfer daalt helaas niet,
ondanks de grote inzet op dit thema.
De Taskforce Kindermishandeling
is in september van start gegaan
en wil er onder meer voor zorgen
dat organisaties meer met elkaar
gaan samenwerken. Niet de organisaties en hun regels en richtlijnen, maar het kind staat centraal.
Zo wil de Taskforce bijvoorbeeld in
gesprek met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief
zijn met kinderen zoals kindervakantiewerk of scouting. Lees meer

Vrijwillige inzet in
regeerakkoord Rutte III
Vrijwillige inzet staat weer op de
politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt de meeste aandacht. Maar Rutte III kondigt in
haar regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om de positie
van het vrijwilligerswerk te verstevigen.
Lees hier het overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Gratis VOG tot 1-1-2020
Door een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te vragen, kun je als
club behoorlijk wat problemen
voorkomen. Hoewel het geen garantie biedt.
Voorlopig is het alleen mogelijk
voor organisaties die werken met
kwetsbare groepen, om op een speciale website een gratis VOG aan te
vragen. Op die pagina tref je ook
de voorwaarden die zijn verbonden
aan deze gratis regeling.
www.gratisvog.nl
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