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SteunpuntNieuws

Wijzigingen
digitale vacaturebank

Voordracht Vrijwilligersprijzen gestart
Ken je een vrijwilliger uit de gemeente Tilburg die van onschatbare waarde is voor de samenleving? Ben je enorm onder de indruk van een groep
vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de
gemeente Tilburg? Meld hen aan voor een van de Vrijwilligersprijzen
2018. Aanmelden kan tot 24 augustus 2018.

VrijwilligersbedankT 2018
Namens de Gemeente Tilburg bedanken we ieder jaar de vrijwilligers voor
hun belangeloze inzet voor onze stad en haar bewoners. In een speciaal
daarvoor ingerichte webshop kunnen vrijwilligers een bedankje uitzoeken.
Dit jaar is de webshop open van 3 september t/m 31 oktober 2018.

De Steunpunten Vrijwilligerswerk
zijn overgegaan op een nieuw
registratiesysteem. Dit heeft consequenties voor de digitale vacaturebank op www.vrijwilligerstilburg.nl.
De vacaturebank is achter de
schermen grondig verbouwd. Door
de nieuwe privacywet (AVG) heeft
de beveiliging van de persoonsgegevens langer geduurd dan we verwachtten.
We verontschuldigen ons voor het
ongemak dat je daarvan ondervindt. We hopen op korte termijn
inloggegevens te kunnen versturen.
Voor vragen en hulp kun je terecht
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk
in jouw wijk.

Toolkit AVG

Vrijwilligers moeten daarvoor wel aangemeld zijn door de organisatie of
vereniging waarbij ze actief zijn. Van 1 juni t/m 30 september kun je als
organisatie een account aanmaken op www.vrijwilligersbedankt.nl en de
vrijwilligers voor een bedankje registreren.

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Ben jij nog bezig met je privacybeleid? Bekijk in de toolkit op onze
website een aantal hulpdocumenten.

Adviesbrigade Tilburg voor complexe knelpunten
Voor complexe beleidsmatige, organisatorische of bestuurlijke knelpunten kunnen vrijwilligersorganisaties terecht
bij de Adviesbrigade Tilburg. Een team van oud-ondernemers, -managers en -adviseurs zet zijn ervaring en expertise belangeloos in om jouw organisatie verder te helpen. Kijk op de website voor meer informatie.
adres Spoorlaan 444  5038 CH Tilburg tel. 013 549 86 46 (AdviesPunt)
mail infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl internet www.vrijwilligerstilburg.nl
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Training Vertrouwenscontactpersoon
Tilburg heeft er sinds
vorige maand twaalf gecertificeerde
Vertrouwenscontactpersonen
(VCP) bij! Deze training
werd georganiseerd door
‘Verenigingsondersteuning’ van het Sportbedrijf
Tilburg samen met het
Steunpunt
Vrijwilligerswerk. Wat deze training
inhoudt, lees je op de
website van Academie
voor Sportkader.
Heeft jouw stichting of vereniging ook interesse in een opgeleide vertrouwenscontactpersoon of adviseur sociale veiligheid, mail dan naar
susanvanschijndel@contourdetwern.nl. Bij voldoende belangstelling, gaan
we aan de slag om een passende training aan te bieden rond dit onderwerp. Sportverenigingen kunnen zich melden bij Verenigingsondersteuning via annelies.den.biggelaar@tilburg.nl.

Buitengewoon 2018
Het is weer zover: Buitengewoon 2018 komt eraan. Wij zijn op zoek naar
leuke vrijwilligersklussen voor ongeveer 200 medewerkers van Fujifilm!
Heeft jouw organisatie een uitdagende klus die door een groep vrijwilligers kan worden uitgevoerd? Laat het ons weten. Hoe meer diverse
klussen, hoe liever. We willen de Fujifilm-medewerkers zo breed mogelijk
laten kiezen. Dus alle mogelijke projecten zijn welkom, binnen of buiten,
klussen of activiteitenbegeleiding, noem maar op. Een paar voorbeelden:
 koken met bewoners

 dagje werken in de natuur
 bedenken en begeleiden van een spellenmiddag voor cliënten
 onderhoud (verf- en/of tuin-) van jullie locatie
Neem contact op met Hannie de Kort om klussen aan te melden of voor
vragen.

Aanmelden Beursvloer 2018
In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen van verenigingen
en maatschappelijke organisaties gekoppeld aan aanbiedingen door het
bedrijfsleven.
Wil jij kans maken op gratis advies, laptops, drukwerk, trainingen, website, huurauto’s en nog veel meer? Schrijf je snel in voor Beursvloer Tilburg die dit jaar plaatsvindt op dinsdag 9 oktober.
Inschrijven of meer informatie via www.beursvloertilburg.nl.

Maak je vrijwilligersorganisatie veiliger
Mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties moeten begrijpen dat
kinderen, jongeren en mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar
zijn. Door in de organisatie te praten over ongewenst seksueel gedrag,
zorg je er al voor dat het veiliger wordt. Daders weten dat nogal wat
vrijwilligersorganisaties weinig weten over dit onderwerp. Daar maken ze
gebruik van. Met een paar eenvoudige stappen is veel leed te voorkomen.
Kijk voor een stappenplan op www.inveiligehanden.nl

Maatschappelijke
diensttijd
Een sterke samenleving biedt ruimte
voor ontplooiing, zien mensen naar
elkaar om en houden zij rekening
met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Zo
krijgen zij optimaal de kans betrokken te zijn bij de samenleving.
In het hele land starten proeftuinen met de zogenoemde maatschappelijk diensttijd. Eind juli is
bekend of er ook een proeftuin
start in Tilburg. Lees verder

Aandacht vrijwilligers
in ‘sportakkoord’
In het regeerakkoord van kabinet
Rutte III staat dat de regering een
sportakkoord wil sluiten. Het doel
hiervan is volgens de minister om
de kracht van sport voor heel Nederland te benutten. Moderne
sportverenigingen,
ondernemerschap en nieuwe dwarsverbanden
vormen de basis om de sport
verder te brengen.
In dit akkoord komt expliciet
aandacht voor de rol van de
sportvrijwilligers. Lees verder

Eenzaamheid bij
vrijwilligers
Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie alert zijn op eenzaamheid bij
vrijwilligers? Hoe ben je gastvrij en
laagdrempelig?
Er is een inspiratieboekje verschenen over dit onderwerp. Hierin
lees je meer over eenzaamheid en
de signalen om eenzaamheid te
herkennen. In het boekje staan tips
over wat je zelf kunt doen en hoe
jouw organisatie een gastvrije organisatie kan zijn met voldoende
aandacht voor vrijwilligers. Oók
voor de vrijwilligers die eenzaam
zijn. Lees verder

Sociale media
Volg ons op LinkedIn en Facebook
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