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Vrijwilligers in beeld
Beste inwoners,
We werken er als gemeente, samen met instellingen, organisaties en stichtingen iedere dag
hard aan, om het welzijn en de gezondheid van onze 85.000 inwoners te verbeteren. Maar
toch, waar zouden we zijn zonder al die inwoners die zich geheel belangeloos inzetten bij
verenigingen, clubs en vrijwilligersorganisaties? Daarom is het belangrijk om regelmatig
met elkaar stil te staan bij die vrijwilligers die zoveel voor onze gemeenschap in Nissewaard
en haar inwoners betekenen.
We willen als gemeente graag weten wat er leeft onder de inwoners. De vrijwilligers(organisaties) zijn daarbij een belangrijke bron. Daarom zoeken we hen ook regelmatig
op, gaan met hen in gesprek, ondersteunen hen zowel praktisch als financieel en laten
hen meedenken met ons beleid. Onze waardering voor hun werk willen we graag het hele
jaar door laten blijken. Naast de officiële gelegenheden, zoals de Nissewaardpenning, het
jeugdlintje, High Five-waardering en een koninklijke onderscheiding, zullen we volgend
jaar iedere maand een vrijwilliger of een organisatie in het zonnetje zetten. Want de Dag
van de Vrijwilliger op 7 december is maar één moment in het jaar en de vrijwilligers van
Nissewaard verdienen het om het hele jaar door die waardering te krijgen.
Ik dank alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar hun bijdrage aan de samenleving van
Nissewaard hebben geleverd en spreek de wens uit dat zij dat in het komende jaar ook
weer voor de inwoners willen doen. Mijn steun en waardering hebben ze en ik weet zeker
dat dat ook voor heel veel andere inwoners van Nissewaard geldt.
Léon Soeterboek,
wethouder Zorg en Welzijn

Vrijwilligerswerk in Nissewaard: iets voor u?
Wilt u graag vrijwilligerswerk doen in Nissewaard maar weet u
niet goed waar u moet beginnen. Welk vrijwilligerswerk past bij u
en waar kun u passende vacatures vinden? Of misschien bent u
al vrijwilliger en bent u op zoek naar informatie over een bepaald
onderwerp. We helpen u graag op weg!
De leukste vrijwilligersvacatures
U kunt ontzettend veel verschillende soorten vrijwilligerswerk
doen. Er zijn kleine klussen en u kunt zich ook voor een langere
tijd verbinden aan een organisatie. Van penningmeester voor de
voetbalclub tot aan activiteitenbegeleider of chauffeur,
het is allemaal belangrijk. Met de interessetest op
www.vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk
ontdekt u welk type vrijwilliger u bent en welk vrijwilligerswerk
bij u past. Op www.nissewaardvoorelkaar.nl vindt u de leukste
vacatures uit de regio. Inwoners met een individuele hulpvraag
kunnen via de website een buurtbewoner vinden die vrijwillig
zijn of haar diensten aanbiedt. Zo wordt vraag en aanbod
samengebracht.

Lokale kennisbank voor vrijwilligers en organisaties
Vrijwilligerscontract, VOG, AVG, onkosten-vergoeding, vrijwilligersverzekering… ziet u door de bomen het bos niet meer?
Op www.vrijwilligersacademienissewaard.nl/kennisbank kunt u
terecht voor meer informatie over deze onderwerpen. Voor zowel
vrijwilligers als (vrijwilligers)organisaties is een lijst samengesteld
met relevante informatie, artikelen en websites. Ook vindt u
er informatie over fondsenwerving en subsidies en hoe u een
aanvraag hiervoor kunt doen. Voor organisaties zijn er bovendien
digitale toolboxen beschikbaar met daarin allerlei handige tips
voor het aansturen van uw organisatie en vrijwilligers.
Op www.actiefinnissewaard.nl vindt u alle aanbod op het gebied
van vrije tijdsbesteding. Vrijwilligersorganisaties kunnen met een
eigen account hun aanbod zelf op de website plaatsen.
Handige websites voor vrijwilligers(organisaties)
• www.vrijwilligersacademienissewaard.nl
• www.actiefinnissewaard.nl
• www.vrijwilligerswerk.nl
• www.movisie.nl/vrijwillige-inzet
• ww.nissewaardvoorelkaar.nl

Zes redenen om vrijwilliger te worden
Steeds meer inwoners doen vrijwilligerswerk. We hebben zes redenen verzameld waarom vrijwilligerswerk ook iets voor u is!
1.

U kunt iets voor een ander betekenen.

2.

Als vrijwilliger ontwikkelt u kennis en vaardigheden die voor uzelf en uw directe omgeving heel handig zijn.

3.

Het staat goed op uw CV en soms kan er een nieuwe baan uit voortvloeien.

4.

Met vrijwilligerswerk kunt u ontdekken welk werk goed bij u past.

5.

Het heeft een positief effect op uw sociale netwerk.

6.

Ook vergroot het uw zelfvertrouwen en geluk.
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De reizende tentoonstelling
van Jan Brons
Jan Brons is een actieve burger die contact onderhoudt met wijkbewoners en zelf
ook vrijwilligerswerk doet. Hij is onder andere betrokken bij buurtpreventie. Jan ziet
Nissewaard als een stad waarin veel verschillende culturen naast elkaar wonen en
met elkaar werken. ’Ons kent ons’, zegt Jan en dat heeft voordelen. Zo heeft Jan in de
afgelopen jaren behoorlijk veel vrijwilligers leren kennen. Allemaal mensen die zich op
hun eigen wijze en met eigen motivatie inzetten.
Jan combineert zijn passie voor fotograferen met het vrijwilligerswerk dat hij in de wijk
ziet en ervaart. Veel vrijwilligers zijn niet altijd zichtbaar. De portretten en het verhaal
waarom ze vrijwilligerswerk doen, stelt Jan in de wijk tentoon. Hij maakte de foto’s en
Martin Marcus schreef de verhalen erbij.
Jan is de tentoonstelling Vrijwilligers in beeld gestart in een leeg winkelpand in
winkelcentrum Akkerhof. Rataplan stelde de meubels beschikbaar en de winkeliers van
de Akkerhof sponsorden de expositie. MVGM Beheerder panden stelde het lege pand
gratis beschikbaar. Zo zag het winkelcentrum er gelijk ook leuker uit.
Vanaf 4 december is de tentoonstelling te zien in de Boekenberg. Jan zou in 2020 graag
de expositie op verschillende plekken in de stad willen laten zien. Hij werkt hierbij
samen met de gemeente die in 2020 elke maand een aantal vrijwilligers in het zonnetje
gaat zetten. Van deze vrijwilligers en de vrijwilligers in deze krant worden portretten
gemaakt en toegevoegd aan de reizende expositie.

Jan Brons, vrijwilliger en fotograaf

Zwerfvuil rapen en hardlopen
Op een zomerdag in juni 2018 liep Harold zijn rondje net even anders. Hij nam een vuilniszak mee: borst vooruit
en zoveel mogelijk zooi langs de weg oprapen. Sommige mensen staken hun duim op. Anderen keken vreemd.
Je gaat toch geen afval van iemand anders oprapen? Terwijl Harold juist dacht: maar dan blijft het toch liggen?
Plogging is zwerfvuil rapen terwijl je hardloopt. Het zet je aan het denken. Het verzamelen werkt verslavend.
Twee volle zakken in nog geen uur lopen. Als vader van drie zoons wil Harold laten zien dat het anders kan en
moét. Door naar buiten te gaan, te bewegen en ook meteen iets goeds te doen voor de omgeving. Alleen, met
vrienden, buren, sportmaatjes, collega’s of je kinderen, .... wat jij wil.
Met de community PloggingNu hoopt Harold een verschil te maken. Hij raapt niet alleen, hij werkt ook aan
bewustwording rondom klimaat en gezondheid door educatie op scholen en in bedrijven. ‘Het zou geweldig zijn
als we nooit meer hoeven te ploggen. Dus laten we wat beter voor onszelf, elkaar en de wereld zorgen.’

Harold Joëls, plogger en ondernemer

Hoe meer vrijwilligers,
hoe meer activiteiten
Kimberley is iemand die niet graag in de spotlights staat maar echt geniet van vrijwilliger zijn! Ze is actief bezig in
de wijk Akkers, De Kreek en Vriesland. Ze probeert bewoners bij elkaar te brengen en ze te betrekken. Zo is ze ook
bewonersgroep Vriesland begonnen, waar ze samen met bewoners wil brainstormen over ideeën en die ook graag
samen wil uitvoeren. Als trotse moeder van drie kinderen vindt ze het vooral leuk om activiteiten te organiseren
voor kinderen. ”Ik doe dit omdat ik ervan geniet en het leuk vind”, dat is het belangrijkste voor Kimberley.
Een echte coördinator zit zeker in haar want ze regelt alles zelf. Op de bank zitten facebooken is helemaal niks
voor Kimberley. Dat het pittig is steekt ze niet onder stoelen of banken maar met de hoeveelheid plezier die van
haar afspat, zou je denken dat het een eitje is! Dat neemt niet weg dat alle hulp welkom is. Hoe meer vrijwilligers,
hoe meer activiteiten er kunnen worden georganiseerd.
Haar doel is om jonge mensen te activeren om ook te helpen. Haar toekomstplannen zijn groot en ze is nog lang
niet klaar. Ze heeft succesvol met hulp van vrijwilligers de Halloweentocht naar Park Brabant georganiseerd en is
bezig met activiteiten voor Pasen. Niet teveel denken, maar doen! is voor haar een motto waar zij volledig naar
leeft.

Kimberly Karelse, vrijwilliger en trotse moeder

Vrijwilligers in beeld
Heb je wat nodig,
kun je bij mij aankloppen
Nel is al meer dan 10 jaar vrijwilliger. Ze heeft een hele lijst met dingen die ze heeft
gedaan en nog steeds doet. Naast haar baan als doktersassistent heeft ze een
fascinering voor oude spullen. Daarom geeft ze graag stadswandelingen aan kinderen
met bezoek aan het museum Huisje Mak, om te laten zien hoe het leven vroeger was.
Ze helpt ook andere musea met het inrichten van tentoonstellingen.
Verjonging brengen in de Historische Vereniging was altijd al de droom van de vorige
voorzitter die Nel heeft uit laten komen! Zoals op de foto te zien heeft Nel klederdracht
aan omdat begraafplaats Vredehof een speciaal plekje in haar hart heeft. Daarom geeft
ze rondleidingen voor jong en oud over de begraafplaats.
Nel omschrijft zichzelf als een open boek. ‘Ik heb het hart op de tong’, zegt zij. Ze vindt
veel plezier in wat ze doet en dat kan je van haar aflezen. Het geeft haar een geweldig
gevoel als de kinderen plezier hebben. ’Leuk!’, was de reactie in koor van de kinderen na
de rondleiding op de begraafplaats en dat hoor je ook niet vaak. Nel is van plan om na
haar pensioen hier gewoon mee door te gaan. ‘Als mensen wat nodig hebben, kunnen ze
altijd bij mij aankloppen.’

Nel van den Tol, begraafplaatsgids

Stad leuker en mensen blijer maken
Ria heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan. Ze begon met het helpen van kinderen die moeite hebben met
lezen. Nu is ze bezig met een arboretum. Dat is een bijzondere bomentuin waar je een boom kunt planten die
herinnert aan een dierbare of aan een belangrijk moment in je leven. Ook een vereniging, stichting, bedrijf
of zomaar een vriendengroep kunnen een boom planten. Het arboretum ligt in het gebied tussen parkje
Welgelegen, Gaddijk, Toldijk en Lange Putseweg. Ria doet dit zonder hulp, alhoewel ze het heel leuk zou
vinden om te werken met een team vrijwilligers.
Daarnaast ondersteunt ze de communicatie bij het project Voorne-Putten Energie Corporatie. Dat heeft als
doel het eiland te verduurzamen. Ria heeft ook nog eens een kunstproject Kunst Kids Nissewaard opgezet.
Twintig creatieve kinderen worden geselecteerd en krijgen les van kunstenaars. ‘Ik heb de gelegenheid
om mijn stad leuker te maken en mensen blij te maken dus waarom zou ik dat niet doen?’ Ria is blij dat
Nissewaard open staat voor initiatieven.
‘Hoe kom je nou aan dat idee?’, hoort ze vaak. ‘Ik lees ergens wat over een stad en denk goh, dat zou ook
leuk zijn voor mijn stad terwijl een ander het misschien gewoon leest.’ Ria hoopt dat meer mensen zich
actief gaan bezighouden met duurzaamheid. Zodat er meer mooie projecten voor de stad komen. Een mooie
uitspraak van Ria uit de grond van haar hart: ‘Ik woon niet alleen in Spijkenisse maar ik leef er ook.’

Ria Berkhout, vrijwilliger en duurzaamheidsfan

Laat nooit je hoofd hangen!
Rob heeft tientallen jaren in een volleybalteam gezeten en zo is bij hem de motivatie ontstaan om vrijwilliger
te worden. Hij is voorzitter van de Stichting Geervlietse Kernactiviteiten en verantwoordelijk voor de technische
zaken en het onderhoud van de multifunctionele accommodatie De Haveling in Geervliet. Er is veel ruimte voor
diverse activiteiten, zoals kinderdisco’s, sportwedstrijden, spelletjesavonden en nog veel meer.
Rob is een echte teamplayer en wil ook zeker credit aan zijn 25 collega’s geven. We doen elk jaar wat om de
boel op te leuken. ’Altijd door blijven gaan en proberen om mensen te prikkelen. Laat nooit je hoofd hangen!’
Rob is vijf keer per week actief bezig. ‘Als je iets wilt behouden, moet je er ook voor zorgen dat je er iets voor
doet natuurlijk. Het feit dat ik lachende gezichten zie door wat ik uit heb gevoerd is een grote motivatie. Je
voelt je nodig.’ De doelstelling is niet om het pand in stand te houden maar om wat te betekenen voor de
gemeenschapszin in de kern. Ze staan open voor alles, de ruimte is er en niks is te gek.
Wel zou Rob graag meer hulp van vrijwilligers willen, want iedereen is ergens goed in. Op korte termijn een
vrijwilliger zoeken is niet lastig. Het gaat om actief bezig zijn op lange termijn. ‘Ik vind mezelf niet zo belangrijk,
ik ben wel trots op wat we met elkaar gepresteerd hebben.’

Rob Vermaas, vrijwilliger en teamplayer

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
De samenleving verandert in hoog tempo. ICT en
internet bieden ongekende kansen en mogelijkheden.
Door social media zijn we op een andere manier gaan
communiceren. In die complexe samenleving wordt
kennis en informatie steeds belangrijker. Maar dan
moet men natuurlijk wel de vaardigheden hebben om
de juiste informatie te vinden en de nieuwe kennis toe
te passen.
Bibliotheek de Boekenberg vindt dat iedereen moet
kunnen meedoen in de samenleving. Daar werken
wij iedere dag aan. Dat doen we met onze collectie
(boeken, films, e-books, kranten, tijdschriften en nog

veel meer), met de digitale bronnen en bestanden
die u ook vanuit huis kunt raadplegen en met de
cursussen, workshops, spreekuren en lezingen die we
bijna dagelijks aanbieden. Ook middels het uitgebreide
aanbod van de Vrijwilligers Academie Nissewaard.
Dat doen we niet alleen, maar dat doen we samen
met onze partners. In onze gemeente is heel veel
kennis aanwezig. Met elkaar hebben we een schat aan
ervaringen en verhalen. Kleine en grote verhalen, uit de
buurt of van veraf. Laten we die kennis gebruiken en
de verhalen delen. Bibliotheek de Boekenberg wil dat
graag mogelijk maken. Doet u mee?

Victor Thissen,
directeur-bestuurder Bibliotheek de Boekenberg

Volg een training via
de Vrijwilligers Academie
Nissewaard
VRIJWILLIGERS BEDANKT!

is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
is verbonden, maar niet gebonden.
is onbetaalbaar, maar niet te koop.
is positief denken, is positief doen.
Met als enig doel voor jezelf en de ander
een goed gevoel.

Namens de gemeente Nissewaard: alle vrijwilligers bedankt.
Jullie maken het verschil!

Doet u vrijwilligerswerk in Nissewaard? Volg dan cursussen, trainingen en bijeenkomsten
via de Vrijwilligers Academie Nissewaard (VAN). Kennis en vaardigheden opdoen en delen
staat centraal. Het scholingsaanbod is gevarieerd, zo is er voor elke vrijwilliger wat wils.
Van een training Invloedrijk communiceren tot beter leren omgaan met een computer.
Ook coaching, sponsoring en gastvrijheid zijn onderwerpen die regelmatig aan bod
komen.
Informatiepunt vrijwilligers
De VAN is naast een trainingscentrum ook een fysiek en online kenniscentrum waar je
terecht kunt voor informatie over tal van onderwerpen. In de Boekenberg wordt elke
dinsdag van 10.30 tot 13.00 uur een gratis spreekuur georganiseerd. Ook elke eerste en
derde zaterdag van de maand kunt u er terecht met vragen over het trainingsaanbod,
vrijwilligersvacatures en over vrijwilligerswerk in het algemeen. Het informatiepunt is te
bereiken via informatiepuntvrijwilligers@deboekenberg.nl.
Agenda
• Vrijwilligers netwerkcafé Bergopwaarts | zaterdag 7 december
• Training belang van een fitte geest in een fit lichaam | maandag 16 december
• Computercursus Klik & Tik en Digisterker | doorlopend.
De VAN is opgericht door gemeente
Nissewaard, Bibliotheek de Boekenberg en
Stichting Welzijn Ouderen en werkt samen
met allerlei (vrijwilligers)organisaties uit
Nissewaard en omgeving.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.vrijwilligersacademienissewaard.nl

Actieve inwoners als pijler van Thuis in de Wijk!
In Nissewaard streven we naar een
samenleving waarin de inwoners en
hun leefwereld centraal staan en waarin
tegelijkertijd de zorgkosten betaalbaar
blijven. Het doel is om de gezondheid en
het welzijn van inwoners te vergroten.
Dit bereiken we door een vernieuwende
manier van samenwerken tussen gemeente
en maatschappelijke partners in de
wijken en kernen, dichtbij en samen met
de inwoners. Deze nieuwe manier van
samenwerken noemen we Thuis in de Wijk.

Bij die samenwerking zijn vrijwilligers een
onmisbare factor. Zij vormen de schakel
tussen de verschillende partijen die in
het kader van Thuis in de Wijk zich samen
voor de inwoners in de wijken en buurten
inzetten. Actieve inwoners vormen een
belangrijke pijler van het gedachtegoed
van Thuis in de Wijk. Vrijwilligers zijn bij
uitstek de inwoners die zich actief inzetten
voor het welzijn en de gezondheid van alle
Nissewaarders. Zij verdienen waardering
alom en het hele jaar door. Want als geen
ander zijn zij Thuis in de Wijk!

Colofon
Teksten:
-afdeling Communicatie, gemeente
Nissewaard
-team Combinatiefunctionarissen,
gemeente Nissewaard
-Bibliotheek de Boekenberg
Foto’s:
-Bas van der Wel
-Jan Brons
-John Sassen
Vormgeving:
Afdeling Communicatie, gemeente
Nissewaard
Oplage:
40.000

