Nieuwsflits voor vrijwilligersorganisaties Alphen aan den Rijn
Beste vrijwilligers,
Bijgaand ontvangt u de tweede nieuwsflits van dit jaar met o.a. het scholingsaanbod
vanuit Tom in de buurt, de vacaturebank en de vrijwilligersverzekering.
Scholing
Fysieke bijeenkomst, Coronaproof. We volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

1.

Vinden en binden van vrijwilligers voor
vrijwilligersorganisaties

In deze interactieve bijeenkomst, gegeven door Buro Duw, krijgt u inzichten in het
werven en binden van vrijwilligers voor uw organisatie. Tijdens de bijeenkomst oefent
u ook met het schrijven van pakkende en passende teksten.
Na afloop van de avond:
• heeft u nieuwe inzichten rondom het werven van vrijwilligers;
• inzicht in verschillende soorten vrijwilligers en wat het beste past;
• heeft u een op maat gemaakte vacaturetekst, die u ter plekke plaatsen op de
vacaturebank (www.tomindebuurt.nl/vrijwilligers).
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Kosten:
Deelnemers

27 oktober 2020
Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 51, Alphen a/d Rijn
18.30 -21.30 uur
GEEN
maximaal aantal deelnemers is 20 (maximaal 2 personen per
organisatie).
Aanmelden: aanmelden is verplicht d.m.v een e-mail naar
vrijwilligers@tomindebuurt.nl o.v.v. datum.
2.

Niet-pluis gevoel

Soms maakt u tijdens uw vrijwilligerswerk zorgen over degene waarmee u in contact
bent. Uw gevoel geeft aan dat er iets niet klopt, u heeft een niet-pluisgevoel. Dit
gevoel kan een signaal zijn van iets waarvoor degene zelf geen hulp vraagt. Voor
degene met wie u in contact bent is het van belang dat iemand signalen opmerkt en
deze snel worden omgezet in actie. Op die manier is hulp snel geboden. Voor u is
het fijn te weten hoe u in zo’n situatie kunt handelen. In de training ‘Niet-pluisgevoel’
wordt aandacht besteed aan het herkennen van problemen en welke stappen u
vervolgens kunt zetten. En hoe de opvolging binnen uw organisatie is geregeld of
naar wie u kunt verwijzen. Deze training wordt verzorgd door WijZijn EVA.

Datum:

twee mogelijkheden: 19 november 2020 en 26 november 2020
U kiest zelf een datum. Deze training wordt tweemaal aangeboden
Locatie:
Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 51, Alphen aan den Rijn
Tijdstip:
19.30 -21.30 uur
Kosten:
GEEN
Deelnemers: maximaal aantal deelnemers is 12, (maximaal 2 personen per
organisatie).
Aanmelden: aanmelden is verplicht d.m.v. een e-mail naar
vrijwilligers@tomindebuurt.nl o.v.v datum

Vrijwilligersverzekering
We krijgen regelmatig vragen over de verzekering voor vrijwilligers.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft sinds 2009 een vrijwilligersverzekering
afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De verzekering is bedoeld voor de vrijwilliger
die in min of meer organisatorisch verband niet verplicht en onbetaald werk doet, met
een maatschappelijk belang voor anderen en /of de samenleving, mantelzorgers en
maatschappelijk stagiaires.
Kijk voor alle actuele informatie over de vrijwilligersverzekering op de website van
Centraal Beheer. Op de website van Centraal Beheer vindt u alle informatie over de
VNG vrijwilligersverzekering.
Heeft u nog andere vragen? Mail naar vrijwilligers@tomindebuurt.nl
We zijn voornemens om in het najaar nog een bijeenkomst te organiseren over de
vrijwilligersverzekering.
Vacaturebank
Veel vrijwilligersorganisaties maken al gebruik van onze vacaturebank. Deze bank is
toegankelijk voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Alphen aan den Rijn.
Ook uw organisatie kan vacatures plaatsen. Neem hiervoor een kijkje op de site
www.tomindebuurt.nl/vrijwilligers. Mocht u er niet uitkomen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen. U kunt dan een mail sturen naar
vrijwilligers@tomindebuurt.nl.
Vrijwilligers kunnen via de vacaturebank een talentenscan doen. Door 20 vragen te
beantwoorden krijgen ze een beeld waar hun interesse ligt. Dat maakt het zoeken
naar een leuke vrijwilligersbaan een stuk makkelijker.
Wij wensen u veel plezier met uw vrijwilligerswerk binnen uw vrijwilligersorganisatie.
Voor informatie, advies of ondersteuning kunt u bij ons terecht.
Stel uw vragen via vrijwilligers@tomindebuurt.nl
September 2020
www.tomindebuurt.nl.
088 900 4567

