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Vrijwilligerswerk 
in Veenendaal 
Vacatures, scholing 
en ondersteuning
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Nuttig bezig zijn, iets voor een  
ander betekenen, sociale contac-
ten of werkervaring opdoen. Er zijn 
talloze redenen waarom mensen 
aan de slag willen als vrijwilliger. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers 
kunnen kinderen meedoen aan  
activiteiten, ouderen zich verheu-
gen op gezelschap en mensen die 
het even moeilijk hebben op weg 
worden geholpen. 

Wilt u vrijwilligerswerk doen? 
Veens biedt vacatures, scholing en ondersteuning.

Wilt u ondersteuning bieden aan een buurtbewoner? Of vrijwilligerswerk 
doen via een organisatie in Veenendaal? Veens biedt talloze vrijwilligers-
vacatures van diverse organisaties en particulieren in Veenendaal. Heeft 
u ondersteuning nodig bij het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk? Of 
wilt u bijscholing? Veens helpt u op weg met advies, workshops en cursus-
sen! 

Vacaturebank Veenendaal
Kies vrijwilligerswerk dat bij u past
Wilt u vrijwilligerswerk doen voor een 
organisatie in Veenendaal? Kijk dan 
voor een uitgebreid aanbod op:

 www.veensvrijwilligers.nl 
               (kies ‘vacaturebank’ )

Vrijwilligers zijn belangrijk
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“
”

Ik ga regelmatig mee 
naar het ziekenhuis 

met een oudere mevrouw 
bij mij in de flat. 

Er is zelfs een vriendschap 
tussen ons ontstaan.

Ondersteuning bij het zoeken naar vrijwilligerswerk
Wij helpen u verder
Niet voor iedereen is het eenvoudig zelf vrijwilligerswerk te zoeken en te 
vinden. Veens heeft daarom vrijwilligers die daar graag bij helpen. Deze 
ondersteuning is voor mensen:

 met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking
 voor wie de Nederlandse taal en cultuur (nog) niet vertrouwd zijn
 die niet gewend zijn gebruik te maken van internet
 met grote afstand tot de arbeidsmarkt

 www.veens-welzijn.nl/ondersteuning-vrijwilligerswerk 

Hulp bieden aan een buurtbewoner
Praktische klusjes, vervoer of gezelschap
Wilt u iets betekenen voor een buurtgenoot? Voor iemand die niet kan  
terugvallen op anderen? Wij brengen u in contact met mensen die hulp 
nodig hebben bij alledaagse dingen. Hulp bij praktische klusjes in en 
om het huis bijvoorbeeld of bij het invullen van formulieren. Maar ook  
begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als 
samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling 
maken.
 
 www.veensvrijwilligers.nl 
               (kies ‘ondersteuning bieden’ )
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Vrijwilligerswerk bij Veens  
Wat vindt u leuk?
Binnen de organisatie van Veens zijn we heel 
erg blij met nieuwe vrijwilligers. Wij hebben 
werk voor mensen met uiteenlopende talenten. 
Zo zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers 
voor:

•	 de	Veens	voordeuren 
 vrijwilligers helpen wijkbewoners op weg 

die komen met vragen, zorgen en ideeën.
•	 de	buurthuizen	en	wijkcentra	van	Veens
 vrijwilligers zijn het aanspreekpunt voor 

bezoekers en zorgen ervoor dat zij zich wel-
kom voelen. 

•	 activiteiten	in	de	buurthuizen 
 vrijwilligers ondersteunen bij de organisatie 

en begeleiding van deelnemers.
•	 Steunpunt	Mantelzorg,	Veens	Vrijwilligers	&	

Mantelzorgers	College
  vrijwilligers ondersteunen bij kantoorwerk-

zaamheden, de organisatie van evenemen-
ten, workshops en bijeenkomsten.

•	 Respijtzorg 
 vrijwilligers brengen een dagdeel door met 

een zorgvrager zodat de mantelzorger wat 
tijd heeft voor zichzelf.

•	 Seniorenvoorlichting 
 vrijwilligers geven ouderen thuis voorlich-

ting over voorzieningen, vergoedingen en 
organisaties die ouderen helpen langer zelf-
standig thuis te kunnen wonen.

•	 Matchingteam
 vrijwilligers nemen onder andere hulpvra-

gen aan en zoeken een passende vrijwilliger. 

 www.veensvrijwilligers.nl

“

”

‘Ik kook heel erg 
graag, daarom wilde 
ik als vrijwilliger aan 

de slag bij sociaal 
restaurant ’t Turfke’

‘Als respijtvrijwilliger 
bied ik de mantelzorger 
vrijaf en de hulpbehoe-

vende afleiding. Ik neem 
een stukje zorg uit 

handen én ik ontmoet 
diverse mensen.’

‘Ik ben 58 en werkloos. 
Op deze leeftijd vind ik 

moeilijk een nieuwe 
baan. Als vrijwilliger 

kan ik toch mijn kennis 
blijven delen.‘
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Cursus ‘Het gesprek’ voor vrijwilligers 
Veens-voordeuren
Bewoners nóg beter op weg helpen
Wilt u gaan werken voor de Veens-voordeur? De 
Voordeur is een inlooppunt in de wijk en in het 
gemeentehuis waar mensen terecht kunnen met 
al hun vragen. De voordeurvrijwilligers volgen 
de cursus ‘Het gesprek’. In vijf middagen worden 
zij klaargestoomd om inwoners te woord te kun-
nen staan. ‘Het gesprek’ is een methode die de 
vrijwilligers leert de hulpvrager goed te helpen, 
op een manier die de eigen kracht van de hulp-
vrager versterkt.

“

”

Ik heb geleerd eerst 
goed te luisteren

voordat ik met 
een advies kom.

Doorvragen, 
dat is belangrijk 

om tot een betere 
oplossing te komen 
en mensen verder 

te helpen.

VVC voor vrijwilligers & mantelzorgers College (VVC)
Cursussen en workshops
Hoe sta ik klanten gastvriendelijk te woord? Hoe kan ik omgaan met  
iemand die dementerend is? Hoe zet ik social media het beste in voor 
mijn vrijwilligersorganisatie? Als vrijwilliger of mantelzorger kunt u bij 
het VVC terecht voor gratis scholing. In de vorm van workshops, lezingen,  
e-learnings en instructiefilmpjes ontwikkelt u uw praktische en sociale 
vaardigheden. Samen met andere vrijwilligers of mantelzorgers gaat u 
aan de slag en leert u van elkaar. Zo bent u beter toegerust voor uw taken. 
Kijk voor het aanbod op:

 www.veens-welzijn.nl/vvc 
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Vrijwilligerswaardering
U bent onmisbaar
De gemeente Veenendaal waardeert haar vrijwilligers. Gewoon omdat ze 
onmisbaar zijn in de samenleving. Zo organiseert Veens samen met de ge-
meente het jaarlijkse vrijwilligersfeest met de uitreiking van De Lampion, 
dé vrijwilligersprijs van Veenendaal.

Waar u ook vrijwilligerswerk doet, elke organisatie waardeert haar vrij-
willigers op eigen wijze. Bij Veens organiseren we bijvoorbeeld bijeen-
komsten voor onze vrijwilligers en een vrijwilligerscafé met workshops en 
gezellig samenzijn. 

Veens waardeert haar vrijwilligers. We krijgen begeleiding, 
wisselen onderling ervaringen uit en soms gaan we samen 

lunchen. Natuurlijk ga ik naar het jaarlijkse vrijwilligersfeest. 
Ook zijn er genoeg gratis scholingsmogelijkheden. 

Laatst volgde ik twee workshops over het nieuwe zorgstelsel en 
eenzaamheid bij ouderen. Daar maak ik dankbaar gebruik van.

“
”
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Vrijwilligerswerk en uitkering
Meestal geen probleem
In de meeste gevallen mag u met een uitkering vrijwilligerswerk doen. 
Wel moet u zich houden aan bepaalde regels. Informeer bij uw uitkerings-
instantie wat u wel en wat u niet mag doen. Besluit u vrijwilligerswerk 
te gaan doen, vraag uw uitkeringsinstantie dan om toestemming. Veel  
uitkeringsinstanties zijn positief over vrijwilligerswerk:

 Het is een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en u kunt uw net-
werk uitbreiden.

 U kunt uw kennis en vaardigheden vergroten.
 Vrijwilligerswerk is zinvol en geeft u positieve energie. 
 Door het doen van vrijwilligerswerk maakt u meer kans om een (an-

dere) betaalde baan te vinden. Werkgevers ervaren vrijwilligerswerk 
als zeer positief. Geef in uw sollicitatiebrief en uw sollicitatiegesprek 
dus aan dat u vrijwilligerswerk doet.

 www.veens-welzijn.nl/vrijwilligerswerk-uitkeringen

Vrijwilligersverzekering
Goed geregeld
De Gemeente Veenendaal heeft een collectieve vrijwilligersverzekering 
afgesloten voor de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in haar ge-
meente. Iedere vrijwilliger in Veenendaal is dus verzekerd. Vrijwilligers 
hoeven zich niet aan te melden voor een verzekering. Organisaties ont-
vangen ook geen polis. Als er schade is ontstaan, wordt pas gekeken of u 
op dát moment vrijwilligerswerk deed.

De vrijwilligersverzekering is een overkoepelende vangnetverzekering. 
Het is geen vervanging voor uw persoonlijke WA- en ongevallenverzeke-
ring. Zeg deze dus niet op! De vrijwilligersverzekering geldt alleen in spe-
cifieke gevallen met betrekking tot het werk als vrijwilliger, mantelzorger, 
daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

www.veens-welzijn.nl/verzekering-vrijwilligerswerk-veenendaal
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Contact

Mei 2017, fotografie: Rettie Lindeman

 Veens, Gemeentehuis
 Raadhuisplein 1, Veenendaal
 
 maandag t/m donderdag 9.00 - 12.00 uur | 13.00 - 15.00 uur 
 vrijdag 9.00 - 12.00 uur

 (0318) 544131 (maandag t/m vrijdag 9.00 -17.00 uur)

 info@veensvrijwilligers.nl
 
 Vrijwilligers vacaturebank Veenendaal
 www.veensvrijwilligers.nl

 Algemene informatie vrijwilligerswerk Veenendaal
 veens-welzijn.nl/vrijwilligers-Veenendaal

Veens ondersteunt en motiveert 
De vrijwilligers en wijkcoaches van Veens ondersteunen en motiveren u 
bij initiatieven voor uw buurt en zijn er voor u als u hulp nodig heeft. Een 
goed gesprek, een cursus, een activiteit, lotgenotencontact of kortduren-
de begeleiding kunnen u helpen op weg naar oplossingen.

Waar vindt u Veens?
In elke wijk én in het gemeentehuis vindt u een Veens Voordeur. Een  
inlooppunt waar u hulp kunt vragen én bieden. Kijk voor een Veens  
Voordeur bij u in de buurt en de openingstijden op onze website.

 veens-welzijn.nl/contact 

Veens vrijwilligerswerk


