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Beste lezer,
We hebben een roerige tijd achter de rug, die eigenlijk nog niet voorbij is. Samen kunnen we
langzamerhand weer van alles oppakken, maar daarnaast moeten we ons zeker nog aan
allerlei maatregelen en voorwaarden houden. En dat is soms best moeilijk, ook binnen het
vrijwilligerswerk. Daarom in deze nieuwsbrief een aantal voorbeelden en tips voor jullie als
organisaties en verenigingen hoe om te gaan met de inzet van de vrijwilligers. Daarnaast zijn
we ook alweer druk aan het brainstormen wat betreft de vrijwilligerswaardering. Vorig jaar
hadden we een breed aanbod van verschillende workshops waar we dit jaar graag een
vervolg aan zouden willen geven, maar we moeten echt goed kijken of dit mogelijk is i.v.m.
de maatregelen van de overheid waar we ons aan moeten houden. We houden jullie op de
hoogte.
En dan is het toch ook bijna vakantie, voor sommigen van ons is die al voorbij, voor anderen
zal die binnenkort beginnen.
De kantoren van ViaVie Welzijn zijn de hele vakantieperiode op afspraak geopend. Verder
zijn we elke ochtend tussen 8.30 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar en kan je ons altijd
mailen: info@viaviewelzijn.nl
We wensen jullie een fijne vakantie!

NOV

Op de website van NOV (www.nov.nl) kan je veel informatie vinden wb vrijwilligers en
vrijwilligerswerk. Onlangs is het thema Corona toegevoegd en daar staat veel informatie die
je als organisatie zeker verder kan helpen. Zo staat er het protocol Coronarichtlijnen:
Handreiking voor vrijwilligersorganisaties online. In dit protocol is veel informatie te vinden die
je kunt gebruiken voor je eigen organisatie of vereniging: Klik hier voor het protocol.
Maar je kunt ook meer informatie vinden over de inzet van vrijwilligers. Wat kan wel en wat
kan niet, wat doe je met de inzet van 70+ vrijwilligers tijdens corona, wel of niet opstarten van
activiteiten etc..

Nederland nr. 1 van Europa

en meer feiten over (sport)vrijwilligers
Vrijwilligers: het warme, kloppende hart van een vereniging. Nederlandse sportvrijwilligers
zijn, samen met Zweedse collega’s, het actiefst van heel Europa. Deze en andere feiten over
(sport)vrijwilligerswerk op een rijtje:


Bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder zet zich ten minste één keer
per jaar in als vrijwilliger.



De belangrijkste motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn ‘het zelf leuk vinden om te
doen’ (57%) en ‘het fijn vinden om voor een ander iets te doen’ (54%).



Voor vrouwen is het ‘iets voor een ander doen’ belangrijker dan voor mannen.



Van alle EU-inwoners zijn Nederlanders en Zweden het actiefst als sportvrijwilliger.
Ook Denemarken scoort hoog. In Portugal, Italië en Roemenië doen de mensen het
minst aan vrijwilligerswerk in de sport.



De Nederlandse vrijwilligers waarderen hun werk gemiddeld met het cijfer 7,6. 65plussers zijn het meest tevreden met hun inspanningen, zij geven een 7,8.



Van alle vrijwilligers in Nederland is iets meer dan de helft betrokken bij het
organiseren of begeleiden van activiteiten. Ook het uitvoeren van bestuurlijke taken
en het geven van training zijn veelvoorkomende werkzaamheden.



Mannen en vrouwen doen vrijwel even vaak vrijwilligerswerk. Vrouwen vooral op
school en in de verzorging, mannen in de sport, het jeugdwerk en de politiek.



Mensen tussen de 35 en 45 jaar zijn het actiefst als vrijwilliger: bijna 60% uit deze
leeftijdscategorie doet vrijwilligerswerk. Dat gebeurt vooral op school, bij de

sportvereniging en in het jeugdwerk. Het zijn veelal jonge ouders, die taken verrichten
die gerelateerd zijn aan de kinderen.

Functieomschrijving vrijwilligerscoördinator

Regelmatig komt de functiebeschrijving voor de vrijwilligerscoördinator ter sprake. Vaak blijkt
die er niet te zijn. In veel organisaties bestaat voor alle functies een functiebeschrijving,
behalve voor die van vrijwilligerscoördinator.
Alhoewel de opzet en inhoud van de functie van vrijwilligers coördinator heel uiteenlopend
wordt ingevuld, via de onderstaande link enkele voorbeelden ter inspiratie:
www.vrijwilligersaanzet.nl

Rijssen-Holten Connect

"Energie geven is energie krijgen", dat is het motto van Rijssen-Holten Connect. Vorig jaar
vond Rijssen-Holten Connect voor de eerste keer in oktober plaats. Meer dan 100 vrijwilligers
hebben deze dag geholpen met het uitvoeren van veel verschillende klussen en projecten.
Helaas gaat Rijssen-Holten Connect dit jaar niet door in verband met Covid-19, maar achter
de schermen is de organisatie alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar.
Uiteraard zullen zij, wanneer dit weer kan, een nieuwe Connect-dag plannen. Hopelijk
kunnen zij elkaar dan weer ontmoeten!
Mocht je meer informatie willen of wil je je aanmelden als vrijwilliger of organisatie, neem dan
even contact op met de Rijssen-Holten Connect! rijssenholtenconnect@gmail.com
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