Het Vrijwilligers
Informatie Punt is er
voor álle vrijwilligers en
voor álle organisaties
die met vrijwilligers
werken in de gemeente
Drimmelen.
Wat doet VIP:
Alle thema’s die te maken hebben
met vrijwilligerswerk algemeen en
vrijwilligerswerk in de gemeente
Drimmelen kunnen aan bod komen
bij het VIP. Het doel is steeds om
te werken aan het mooier en beter
maken van het vrijwilligerswerk.
Belangrijke onderdelen zijn:
verbeteren, stimuleren,
verbinden en waarderen.
Wat doet VIP voor vrijwilligers
en voor mensen die
vrijwilligerswerk zoeken:
VIP probeert voor alle (zoekende)
vrijwilligers een plek te zijn waar
je met vragen terecht kunt.
Vragen als: wat is er voor
vrijwilligerswerk, mag ik
met behoud van uitkering
vrijwilligerswerk doen, ben ik
verzekerd, wat past bij mij, wat
zijn de mogelijkheden enzovoorts,
Iedereen die vragen heeft kan
contact opnemen met VIP.
Er is een (digitale) vacaturebank
waar actuele vacatures van
vrijwilligersorganisaties staan.
Iedereen kan hier zoeken naar een
geschikte vrijwilligersvacature.
www.swodrimmelen.nl/vip
Ook kan VIP gesprekken
voeren en begeleiding geven
bij het vinden van een voor jou
geschikte vacature. Dit doet VIP
met iedereen en heeft met de
gemeente Drimmelen afspraken
over begeleiden van mensen die
een uitkering hebben en voor wie
het gaan doen van vrijwilligerswerk
iets kan betekenen.

Wat doet VIP voor
vrijwilligersorganisaties:
Voor vrijwilligersorganisaties
is VIP de plek waar je terecht
kunt met alle vragen over:
vrijwilligers beleid, vinden
en werven van vrijwilligers,
thema’s die je tegenkomt in het
vrijwilligerswerk,. Nieuwe ideeën
en samenwerking. Voor alle
vragen kun je met VIP contact
opnemen, of wil je een keertje
van gedachten wisselen: dat kan.
VIP heeft een (digitale)
vacaturebank waar actuele
vrijwillige vacatures staan,
hierdoor wordt je nog meer gezien.
Samenwerking met VAD
VIP heeft een nauwe samenwerking
met de Vrijwilligers Academie
Drimmelen en meegeholpen met
de opbouw en de inhoud ervan.
De cursussen die gegeven worden
kunnen zijn voor vrijwilligers zodat
hun vrijwilligerswerk beter en
leuker wordt. Dit kan zijn omdat
je meer kennis opdoet, of omdat
het interessant is je persoonlijk
verder te ontwikkelen. Voor
vrijwilligersorganisaties kunnen
cursussen gegeven worden om
de organisatie te versterken
of te professionaliseren.
Overig:
VIP vindt het belangrijk dat het
vrijwilligerswerk veel positieve
aandacht krijgt in de gemeente.
Daarom wordt er 1 x 3 weken
in het Carillon en Rondom de
Toren over geschreven. Elke
jaar (2020 zal wat andere zijn in
verband met corona) wordt een
vrijwilligersEVENT georganiseerd.
SWO heeft het keurmerk GOED
GEREGELD , een landelijke
keurmerk wat betekent dat SWO
alles rondom het vrijwilligerswerk
goed heeft geregeld.

De Vrijwilligers Academie Drimmelen
is er voor álle vrijwilligers en door álle
vrijwilligers in de Gemeente Drimmelen.
Waarom een Vrijwilligers Academie:
Vrijwilligerswerk is niet meer weg te
denken in onze huidige maatschappij,
sterker nog vrijwilligerswerk groeit
langzaam uit tot de smeerolie van
onze Drimmelense samenleving.
Vrijwilligers maken het verschil
in bijna alle verenigingen. Geen
vrijwilligers, geen verenigingsleven.
Maar ook mantelzorgers jong en oud,
vrijwilligers in zorg en welzijn, scholen,
cultuur, politiek en bij hulpvragen en
evenementen in de wijk of dorp.
Wist u dat er binnen onze gemeente
zo’n 9000 vrijwilligers zich op de een
of andere manier inzetten voor onze
samenleving? De toekomst zal nog
meer een beroep doen op het vrijwillige
werk om als gemeenschap vitaal te
blijven. Om als gemeente Drimmelen
aantrekkelijk en bruisend te blijven.
Vrijwilligerswerk is er altijd en voor
iedereen en maakt het in alle dorpen
binnen de Gemeente Drimmelen
een stukje mooier en socialer
Wie zijn wij?
Wij zijn een groep enthousiastelingen
die voor vrijwilligers in de gemeente
Drimmelen kansen willen bieden om
op een plezierige wijze aan de slag
te gaan en te blijven als vrijwilliger.
Wij zoeken samen met de vrijwilliger
naar manieren om vrijwilligerswerk
plezierig te houden en succesvol
te maken. Hoofddoel is “je goed
voelen in je rol als vrijwilliger”. We
werken daarbij nauw samen met VIP
(vrijwilligers informatie punt) en SWO
(stichting welzijn en ondersteuning).
Wat houdt dat in?
Wij bieden cursussen en trainingen voor
vrijwilligers. De cursussen en trainingen
worden verzorgd door deskundigen
en of ervaringsdeskundigen.
Wilt u meer leren over uw
vrijwilligerswerk, zoekt u verdieping
in uw persoonlijke ontwikkeling,
wilt u uw kennis opfrissen of juist
kennis vergaren, het is mogelijk.

Wij bieden voor u het platform om met
elkaar ervaringen te delen en van elkaar
te leren. Wij zoeken naar de verbinding,
samenhang en chemie tussen alle
partijen die met vrijwilligers werken en
proberen die verder te ontwikkelen.
Af en toe ook tijd aan jezelf besteden
zal je helpen je beter te voelen,
wat van essentieel belang is als
we op ons best willen zijn en ons
best willen doen voor anderen
Wat doen we nog meer:
We onderhouden een
transparante website (www.
vrijwilligersacedemiedrimmelen.nl).
Op onze website kunt u vinden
welke cursussen en trainingen
er gegeven worden.
Vier keer per jaar brengen we een
nieuwsbrief uit. Via de website kunt
u zich daar op abonneren. Met enige
regelmaat treft u informatie aan in het
lokale blad “’t Carillon”. We gaan op
zoek naar organisaties en verenigingen.
Op zoek naar hun successen en
vraagpunten. Uitgangspunt is de vraag
van de vrijwilliger en/of de instanties
die veelvuldig met vrijwilligers werken,
Informatie geven over onderwerpen
als “omdenken”, “omgaan met
dementie”, “grenzen bepalen in het
vrijwilligerswerk”, diverse aspecten van
communicatie, maar ook “hoe ga ik om
met financiën van de vereniging”, “hoe
schrijf ik een goed artikel voor mijn
verenigingsblad” etc. We gaan ervaringen
opdoen met kennisoverdracht d.m.v.
E-learning. Maar de meest belangrijke
en interessantste onderwerpen zijn de
thema’s die u zelf aandraagt vanuit
uw eigen vrijwilligers praktijk.
Hoe kunt u ons versterken?
Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig
geworden? Of heeft u aanvullende
vragen? Bent u als vereniging of
organisatie enthousiast geworden?
Heeft u suggesties voor een workshop
of cursus? Kunt u wellicht zelf een
interessant thema aan de orde stellen?
Mogelijk wilt u een bestuurlijke
bijdrage leveren aan de Vrijwilligers
Academie? U kunt ons bereiken
onder info@vadrimmelen.nl

