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SteunpuntNieuws

Wijzigingen digitale
vacaturebank
De Steunpunten Vrijwilligerswerk
zijn overgegaan naar een nieuw
registratiesysteem. Dit heeft consequenties voor de digitale vacaturebank op www.vrijwilligerstilburg.nl

Vrijwilligersmarkt groot succes
Op 22 maart vond de tweede grote vrijwilligersmarkt plaats. Deze keer in
samenwerking met Gemeente Tilburg bij de Avans Hogeschool. Een dag
waarop meer dan 250 bezoekers uitgebreid kennis konden maken met
vrijwilligerswerk bij meer dan 40 organisaties.
Lees hier het uitgebreide verslag

VrijwilligersbedankT voor Quiet
De gemeente Tilburg zet, in samenwerking met ContourdeTwern, jaarlijks
de vele vrijwilligers in het zonnetje. Zij zetten zich immers het hele jaar
door belangeloos in. Op de webshop van VrijwilligersbedankT mogen zij
daarom ieder najaar een cadeautje uitzoeken uit de meer dan 10.000 artikelen en activiteiten die geschonken worden door 65 sponsoren.
De vrijwilligers konden er in 2017 voor kiezen hun eigen bedankje te
schenken aan Quiet Tilburg. Van die mogelijkheid hebben maar liefst
400 vrijwilligers gebruik gemaakt... Lees hier het hele artikel
Op 8 maart werd een symbolisch deel van de bedankjes overhandigd.

De Vacaturebank heeft een ander
uiterlijk gekregen en is achter de
schermen grondig verbouwd. De
veiligheid van persoonsgegevens is
in het kader van de nieuwe Europese privacy wet (AVG) enorm verbeterd. Daarnaast biedt het nieuwe
programma de mogelijkheid voor
de organisatie om altijd up-to-date
te zijn. Vacatures zijn daardoor
nooit ouder dan drie maanden.
We verontschuldigen ons voor het
ongemak dat jullie ondervonden
hebben. We hopen in april inloggegevens te kunnen versturen.
Voor vragen en hulp kun je terecht
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk
in jouw wijk.

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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Cursus Vertrouwenscontactpersoon

BeChallenged013

Save the dates! Op maandag 7 en 14 mei organiseert het Sportbedrijf
Tilburg i.s.m. Vrijwilligersacademie Tilburg de tweedelige cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in Tilburg.

BeChallenged013 is het vrijwilligerswerk voor en door jongeren.
Het zet zich in voor jongeren die
vastlopen op verschillende gebieden. Ons doel is om deze jongeren
een toekomstperspectief te bieden.

Tijdens
deze
training
wordt ingegaan op de
positie die de VCP inneemt bij ongewenst gedrag bij de sportvereniging. Hoe wordt iemand
opgevangen
die
iets
komt melden of vragen?
Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan
een bestuur ondersteund
worden wanneer er een
melding is of als zij een
preventiebeleid
willen
ontwikkelen? Er is aandacht voor mogelijke adviezen en verwijzingen. De
training richt zich vooral op sportverenigingen maar is ook interessant
voor maatschappelijke organisaties.
Interesse? Meld je hier aan. Wees er snel bij want vol = vol!

Bouw mee aan de Vrijwilligersacademie
Veel organisaties in Tilburg bieden deskundigheidsbevordering aan die
laagdrempelig is voor burgers/vrijwilligers om aan deel te nemen. De
Vrijwilligersacademie heeft een website die door veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bezocht wordt.
We willen relevant cursusaanbod van derden publiceren op de website
van de Vrijwilligersacademie zodat vrijwilligers deze op één centraal punt
kunnen vinden. Via een link naar de website van de betreffende organisatie kunnen bezoekers alle informatie vinden en zich aanmelden.
Heb jij een mooie inspirerende cursus of bijeenkomst en wil je graag deze
informatie delen op de website van Vrijwilligersacademie Tilburg? Stuur
dan een mail naar infovrijwilligersacademie@contourdetwern.nl
Ben je zelf geïnteresseerd om te zien wat Tilburg jou te bieden heeft op
het gebied van cursussen en leerzame bijeenkomsten?
Kijk dan op: www.vrijwilligerstilburg.nl

Het project is enorm succesvol.
Lees hier de ervaringen van de
jongeren. Is jouw organisatie jongerenproof? Vraag het aan Maria:
maria@r-newt.nl

Nieuwe manier van
besturen
Bestuursfuncties in verenigingen
vragen veel tijd en energie van
bestuursleden. Het is vaak lastig
om de juiste vrijwilligers te vinden
voor een bestuursfunctie. In het
rapport 'Passend besturen' lees je
de ervaringen van 15 verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven.
Lees meer en download het rapport

Is jouw wens gemeld?
Heb jij jouw wensenlijst al ingeleverd bij Mooi zo Goed zo (MzGz)?
MzGz heeft een groot bestand
waarin veel wensen staan van
Tilburgse stichtingen en verenigingen. Het betreft vooral meubilair
maar ook andere wensen kun je
erop laten zetten. Voorlopig komen
er geen laptops en computers meer
beschikbaar.
Geef jouw wens door via de mail:
mooizogoedzo@contourdetwern.nl

Basisboek Vrijwilligersmanagement

Training Vrijwillig in Beweging
Zijn er bij jouw organisatie vrijwilligers die toe zijn aan een nieuwe stap?
Binnenkort start de training ‘Vrijwillig in Beweging’. Klik hier voor meer
informatie.

Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vergt
specifieke competenties en kennis.
Welke dat zijn en hoe je dat doet,
staat in het nieuw verschenen Basisboek. Het standaardwerk voor
studenten van diverse hbo– en
sportopleidingen en voor studenten
van post-hbo-opleiding vrijwilligersmanagement en professionals die
met vrijwilligers werken.
Een musthave dus… Lees meer
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