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Vrijwillig is leuk!
Bij een Maatschappelijke Stage
(MaS) ga je binnen of buiten je
school vrijwilligerswerk doen. Vanaf
2015 is de MaS niet meer verplicht.

Ingeborg:‘Je kind kunnen helpen, dat
heeft mij geprikkeld om taalvrijwilliger
te worden.’
Van meet af aan had Ingeborg
Steehouwer het erg naar haar zin
in haar taalvrijwilligerswerk.
Zozeer zelfs dat ze één keer per
week niet genoeg vond. Naast
haar inzet voor de oudercursus
is ze daarom tegenwoordig ook
vrijwilliger taalles.

afspreken met vriendjes, hoe
de school van je kind (6-12 jr)
in elkaar zit en wat hij/zij het
leukste vak vindt. Door deze
oudercursus willen wij (red.
Taalproject Gorinchem) ouders
Als taalvrijwilliger aan de slag?

Vrijwilliger oudercursus
Als vrijwilliger oudercursus begeleid
je – samen met een andere
vrijwilliger - 20 weken een groepje
ouders met een taalachterstand. Bij
de oudercursus gaat het eigenlijk
niet om taallessen, maar veel meer
over het praten over onderwerpen
die met de school van je kind te
maken hebben.
Ingeborg:‘Elke twee weken praat je
over een ander thema, bijvoorbeeld
de spreekbeurt van je kind, het

Dat kan op twee manieren.
Als taalvrijwilliger geef je taalles* aan
mensen die een taalachterstand
hebben of een andere taal als
moedertaal hebben.
Als vrijwilliger oudercursus help je
ouders met een taalachterstand om
hun kind thuis beter te kunnen
begeleiden met de taal. Ook help je
ouders beter de weg te vinden op
school, je kind te helpen met
(voor)lezen en bibliotheekbezoek te
stimuleren.
Voordat je in een van deze vacatures
aan de slag gaat, ontvang je een
training van vier dagdelen. De
eerstvolgende training begint in de
week van 13 maart 2017.

Ben je nog wel op zoek maar lukt het
je niet om zelf een MaS te vinden en
woon je in Gorinchem? Kom dan
langs bij het vrijwilligerssteunpunt.

helpen hun eigen (taal)vaardigheden te verbeteren. Aansluiten
bij de leefwereld van de ouders
en de kinderen werkt goed.
Ouder durft oudergesprek aan
‘De ouders waar ik mee te
maken heb, kijken vaak nog heel
anders aan tegen de relatie
ouders en school. Zij kunnen c.q.
mogen nog leren dat ze zich
aktief mogen bemoeien met wat
er op school gebeurt.’, vertelt
Ingeborg. ‘Ik zie dat ouders door
de oudercursus beter begrijpen
wat de omgangsregels zijn. Als je
dan ziet dat ouders meer zelfvertrouwen krijgen en wel een
oudergesprek met de leerkracht
van hun kind aandurven, is dat
mooi.’, aldus Ingeborg.
Meer lezen? Ga naar onze site.

Gemeente ondersteunt en begeleidt vrijwilligers
en nieuwe initiatieven
Inwoners van Gorinchem die
ideeën hebben voor een nieuw
initiatief voor de stad of die
zich als vrijwilliger willen
inzetten voor anderen kunnen
daarvoor altijd terecht bij de
gemeente.
De buurtsportcoaches van
Gorinchem Beweegt (GB) en de
wijkcontactpersonen van wijkbeheer zijn de aangewezen personen om als eerste bij aan te kloppen. ‘Als je een breed gedragen
plan hebt om iets te doen voor de
buurt of de stad kijken wij of er

Mariël van Tetrode en Michiel van Zanten

partijen in de stad zijn die je
kunnen helpen’, vertelt Michiel van
Zanten van GB. ‘Partijen die bezig
zijn met soortgelijke initiatieven of
er al subsidies voor ontvangen,
zodat er niet allerlei verschillende
organisaties bezig zijn met
dezelfde zaken.’
Begeleiden en faciliteren
Gaat het om een heel nieuw
initiatief, dan kan GB je helpen met
een subsidieaanvraag en je
faciliteren met materialen, locaties
of ingangen bij handige contactpersonen. Met enige regelmaat
organiseert GB Sport- of Buurtcafés om een podium te bieden
aan succesvolle initiatieven die
anderen kunnen inspireren.
‘Er zijn in Gorinchem enorm veel
initiatieven en vrijwilligersorganisaties’, stelt Mariël van Tetrode,
beleidsmedewerker vrijwilligers-

beleid. De gemeente faciliteert
deze op verschillende manieren.
Een belangrijk element daarin is
het bij elkaar brengen vanmensen
die elkaar verder kunnen helpen.
‘En er zijn verschillende partijen
die helpen realiseren, zoals de
Spreekkamer en de
Gorinchemse Uitdaging.
Cursuskalender voorjaar
vrijwilligerssteunpunt Gorinchem
Praktijkvaardigheden EHBO donderdag 23 maart, 6 en 20 april en
11 mei (‘s avonds)

cursus Fondsenwerving donderdag 30 maart, 13 april, 11 mei
en 1 juni (‘s avonds)

workshop Oriëntatie op
vrijwilligerswerk - op
donderdagmiddag 30 maart

Aanmelden via onze website.

Platform zorgvrijwilligers:‘samen sta je sterker’
Waarom zou je allemaal zelf
het wiel willen uitvinden als je
elkaar kunt helpen met je
vrijwilligersbeleid?
Zorgorganisaties in
Gorinchem zijn bezig met de
oprichting van een
Platform Zorgvrijwilligers.
Tijdens de bijeenkomst in
februari vertelt Monique van
den Broek van ASVZ over de
succesvolle ASVZ-wervingscampagne Dagopleukers,
waarin in beeld werd gebracht
hoe leuk het is om te werken
met mensen met een beperking. ‘Wij bekijken waar de
kwaliteiten van vrijwilligers liggen en kijken op basis daarvan
waar ze goed tot hun recht
komen. Daar liggen ook de
kansen van een gezamenlijk
platform: mensen op de juiste
plek inzetten.’

Hoe kun je vrijwilligers vinden en
vinden? Welke behoeften hebben
zij op het gebied van cursussen
en hoe maak je optimaal gebruik
van de kwaliteiten van de
vrijwilliger?
‘Samen sta je sterker’, vinden
Monique van den Broek-Versluis
en Bianca van der Zouwen,
vrijwilligerscoördinatoren bij resp.
ASVZ en Syndion. ‘Door
uitwisseling van kennis en
ervaring tussen de
vrijwilligerscoördinatoren willen
we de zorgvrijwilligers in
Gorinchem een beter antwoord
bieden op hun behoeftes. Daarbij
wordt vrijwilligerswerk
aantrekkelijk gemaakt waardoor
het aantal zorgvrijwilligers hopelijk
gaat stijgen.’
Sparren
Het vrijwilligerssteunpunt Gorinchem wil het initiatief voor een

Monique van den Broek-Versluis (l.) en
Bianca van der Zouwen (r.)

lokaal Platform Zorgvrijwilligers
aanjagen en faciliteren. ‘Maar
het is wel de bedoeling dat de
zorgorganisaties het stokje
overnemen, aldus coördinator
Ans Verkerk-Smits van het
steunpunt. ‘Er is één bijeenkomst geweest en de komende
maanden komt daarop een
vervolg; zo willen we een paar
keer per jaar sparren over de
terreinen waarop je effectief kunt
samenwerken.’
Het hele artikel lezen? Ga naar
www.vrijwilligersgorinchem.nl.

