
     

 
 

Nieuwsbrief vrijwilligersondersteuning Mozaiek 

Landelijk nieuws  

 

Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gezonder 
  

Mensen die vrijwilligerswerk doen, zouden gezonder zijn dan mensen die zich niet 
belangeloos voor anderen inzetten.  
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent dat is gepubliceerd in PLOS ONE. 
 
Lees meer…: 'Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gezonder' | NU - Het laatste ... 

 
Door: NU.nl 

Vrijwillige inzet in regeerakkoord Rutte III 

Vrijwillige inzet staat weer op de politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt 
de meeste aandacht. Maar Rutte III kondigt in haar regeerakkoord nog talloze andere 
maatregelen aan om de positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen. Hieronder geven 
wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Voor degenen die het willen nalezen, 
vermelden we ook de relevante pagina's in het regeerakkoord. Van de maatschappelijke 
dienstplicht hebben we een apart item gemaakt. 

De belangrijkste voorstellen zijn in de link hieronder te lezen: 

Vrijwillige inzet in regeerakkoord Rutte III | Vrijwilligerswerk 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0173139


     

 
 
 

Activiteiten voor wijkbewoners     Walstede 
 

 
Met de onderstaande link kunt u naar de website van Walstede en  alle activiteiten inzien 
waar u aan deel kunt nemen.  
Dit zijn activiteiten waarbij de wijkbezoeker kan binnenlopen en meedoen. 
https://www.szr.nl/locaties/walstede/agenda/  

Meer dan handen vrijwilligers prijzen      

 

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de 

staatssecretaris van VWS . 



     

 
 
Categorieën 

Er zijn drie categorieën: landelijke vrijwilligersorganisaties/landelijke projecten, lokale 

organisaties/projecten en de individuele vrijwilliger die het afgelopen jaar van 

onschatbare waarde is (geweest) voor zijn of haar organisatie of project. 

Weten hoe u kans maakt op €5000,- voor uw organisatie of project? Lees er alles over op 
de website: 

https://www.vrijwilligersprijzen.nl/ 

Scholing voor vrijwilliger via E-learning:  

 

https://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/ 

Vrijwilligerswerk Academie biedt gratis online cursussen voor vrijwilligers en 

medewerkers van vrijwilligersorganisaties. De cursussen verlopen via internet, je kunt 
dus deelnemen waar en wanneer he jou uitkomt! Op dit moment bieden zij  twee gratis 

cursussen aan: een cursus over het succesvol werven en begeleiden van vrijwilligers en 

een cursus voor vrijwilligers die alcohol schenken en hiermee hun certificaat kunnen 

halen. 

Kies de cursus die jij wilt doen, registreer jezelf en ga meteen aan de slag! 

 

 

 



     

 
 

Op donderdag 7 december 2017 organiseert Ypsilon Tiel een thema-

avond over        "Bewindvoering". 

Hoe kun je maatschappelijke teloorgang van je familielid voorkomen? Welke 

beschermende maatregelen zijn er? Wat is het verschil tussen mentorschap, 

bewindvoering en curatele? Wat zijn de kosten die aan deze maatregelen zijn verbonden? 

Is het handig om als familielid bewindvoerder te zijn? 

Daar wordt er  op dezethema-avond op 7 december over hebben. 

De inleiding wordt verzorgd door Heleen den Brok. Ze is bewindvoerder en naamgever van 

DenBrokSHV – Schuld Hulp Verlening, in de regio Oss. 

Verder is Josje Doorenbosch aanwezig. Ze is als beleidsadviseur sociaal domein 

werkzaam bij de gemeente Tiel. Vanuit die invalshoek kan ook zij vragen op het terrein 

van schuldhulpverlening beantwoorden. 

  

De avond is bedoeld voor cliënten, naasten, zorgprofessionals, mensen werkzaam in het 

sociaal domein en ieder ander die te maken kan krijgen met financiële problematiek a.g.v. 

een psychiatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel, dementie of 

verslavingsproblematiek. Kortom iedereen die professioneel of privé met bewindvoering 

te maken kan krijgen is van harte welkom. 

U kunt ook vooraf uw vragen bij ons indienen. We nodigen hierbij ook familie uit hun 

ervaring in de vorm van een beknopte casus aan ons mee te geven. Eventueel kunt u dit 

op de avond zelf verder toelichten. Praktische Informatie 

Plaats: “De Vergulde Graaf” (De Vier Gravinnen 2, 4001 RZ in Tiel) 

Wanneer: donderdag 7 december 2017 

Tijd: 19u45  

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is en er mee te maken heeft/kan krijgen. 

Aanmelden (gewenst) via: www.ypsilontiel.nl/bewindvoering/ 

  

Lokaal nieuws 



     

 
 

 

 

Vele Tielse vrijwilligersorganisaties, slaan de handen ineen  

De huisvesting is een probleem waar vele vrijwilligersorganisaties in Tiel tegenaan lopen. 
Een aantal van hen heeft zich daarom verenigd en beoogt een gezamenlijke huisvesting te 

realiseren. Inmiddels is de intentieovereenkomst getekend. De koplopers van het initiatief 
zijn Secunda (de kringloop-organisatie), KLESTEO (kleding- en speelgoedbank) en 

Volksuniversiteit West Betuwe.  

Het initiatief is goed ontvangen en naast bovengenoemde organisaties zijn er nog een 

aantal andere vrijwilligersorganisaties met een vergelijkbare missie, visie en doelgroep 

die wellicht in een later stadium zullen aansluiten of hun steun betuigen. Voorlopig treden 

zij naar buiten onder de naam:  “PLATFORM SOCIAAL PLEIN TIEL”. 

Bent u geïnteresseerd ? dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande 

kartrekkers; Contactpersonen initiatief-nemende organisaties: 

Volksuniversiteit West Betuwe – Marjon de Lange 06-10329298 (perscontact) 

Secunda – Bart Bennis 06-53382455 
KLESTEO – Caroline v.d. Linden 06-22131545 



     

 
 

 

S ’Heeren Loo 

Op  woensdag 25 oktober is een bedank avond georganiseerd voor de vrijwilligers van S 

‘Heeren Loo ;  door Tanja Van Doorn. Twee van deze vrijwilligers  zijn bedankt voor hun 35 

jarige inzet als vrijwilliger.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensoor – Dag en nacht een luisterend oor 

Zelfs in de nacht zijn er vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld bij Sensoor, de anonieme hulplijn 
die 24/7 bereikbaar is voor een luisterend oor per telefoon, chat en e-mail.  

Het is goed en fijn om met een ander te praten wanneer het leven je even zwaar valt. Om je 
verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen 
maar vanwege het contact.  

Wie met zijn of haar verhaal niet in de eigen omgeving terecht kan, bijvoorbeeld door 
schaamte of het ontbreken van vertrouwelijke relaties, kan bellen, chatten of mailen met 
de vrijwilligers van Sensoor. Zij denken mee, stellen vragen en helpen om gedachten te 
ordenen. Een goed gesprek lucht op en is, als dat nodig is, vaak de eerste stap naar 
bijvoorbeeld psychische hulpverlening.  

 
Bel, chat of mail 
Wil je een luisterend oor krijgen? Bel naar het nummer 0900-0767 (5 ct. p/m). Lokale 
nummers zijn te vinden op onze website www.sensoor.nl Chatten of mailen kan via: 
www.sensoor.nl.  

Wil je een luisterend oor bieden? Heb je nog ruimte in hoofd, hart en agenda? Kijk voor 
informatie en de aanmeldingsprocedure op www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk  

 

http://www.sensoor.nl/
http://www.sensoor.nl/
http://www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk


     

 
 

Nieuws Vanuit Mozaiek:  

Steun bij Verliesvrijwilligers naar Mozaiek 

Jarenlang heeft Steun bij Verlies de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars 

zelfstandig gefunctioneerd. Enthousiaste zeer gemotiveerde vrijwilligers hebben deze 
dienst draaiende gehouden. 

De afgelopen jaren is gezocht naar nieuwe vrijwilligers, die hun verlies een plaats hebben 

gegeven. Helaas hebben zich geen nieuwe vrijwilligers aangemeld. Dit was de reden dat de 

coördinator samenwerking met Mozaïek heeft gezocht. Op deze wijze was het mogelijk de 
bezoekdienst te laten functioneren. 

Concreet betekent dit, dat de vrijwilligers onderdeel van Mozaïek worden. De coördinator 

(Olga van Ooijen-Bronner) blijft gewoon de huidige taken uitvoeren, maar kan daarbij 

ondersteuning krijgen vanuit Mozaiek. Vragen voor inzet van deze bezoekvrijwilligers 

kunnen via Matchpoint gesteld worden: matchpoint@mozaiekwelzijn.nl  

 

Thuisadministratie gaat door in Tiel. 

Sinds oktober van dit jaar is de thuisadministratie in de gemeente Tiel overgenomen door 

Mozaiek en STMR. Begin dit jaar leek het er op dat de thuisadministratie in Tiel zou 

stoppen. De afgelopen jaren werd de thuisadministratie aangeboden via Humanitas. Door 

de toenemende complexiteit van de vragen die de vrijwilligers krijgen, heeft Humanitas 

aangegeven dat zij het niet langer verantwoord vinden om de thuisadministratie voort te 

zetten zonder een professionele coördinator. Vanwege de hoge financiële vergoeding die 

hierbij gevraagd werd aan de gemeente Tiel, is in gezamenlijk overleg tussen Humanitas 

en de gemeente gekeken of er een andere oplossing mogelijk is voor de coördinatie van de 

vrijwilligers, zodat de thuisadministratie aan inwoners gewaarborgd blijft als aanbod in 
Tiel. Er is samenwerking gezocht met Mozaïek welzijnsdiensten in Tiel. Bij Mozaïek werken 

al professionals die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en aansturen van vrijwilligers. 

Zij kunnen daarnaast gebruik maken van de expertise van STMR (Stichting Thuiszorg en 
Maatschappelijk werk Rivierenland) voor de deskundigheidsbevordering van de 

vrijwilligers op het gebied van financiële vraagstukken die aan de orde komen. 

 

 

 

 

mailto:matchpoint@mozaiekwelzijn.nl


     

 
 
Ongeopende post en overal stapeltjes papier? 

Soms lukt het niet meer om zelf de post bij te houden of je financiën goed te regelen. Op 

welke toeslagen heb je recht en wanneer kom je in aanmerking voor kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen. Voor je het weet, zit je in een administratieve rompslomp en 
liggen schulden op de loer. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Hoe? Door een beroep te 

doen op de vrijwilligers van de Thuisadministratie Tiel. Zij ondersteunen in het op orde 

brengen en houden van de post, helpen bij het aanvragen van toeslagen of zijn 
behulpzaam in contacten met instanties. Uiteindelijk doel is weer eigen zelfstandigheid 

en grip op je leven.  

De vrijwilligers zijn onderdeel van Mozaïek Matchpoint. Inhoudelijke ondersteuning en 

scholing van deze vrijwilligers wordt verzorgd door financiële deskundigen 

(maatschappelijk werkers) van STMR.  Mozaïek en STMR werken samen om deze dienst in 
Tiel uit te voeren. Voor meer informatie of aanmelden kan je contact opnemen met 

Matchpoint, 0344-611566 Monique van Os of via mail: 

thuisadministratie@mozaiekwelzijn.nl 

 

Mozaiek Matchpoint 

Mozaiek Matchpoint is In Tiel Noord vorig jaar begonnen en sinds kort in Oost en 

binnenkort in Centrum. 

Met Matchpoint in de wijk willen we dat de inwoners van Tiel, ons nog makkelijker kunnen 

bereiken, dit dankzij de sleutelfiguren en iedereen die actief is in de wijk. 

Voor de volgende nieuwsbrief kunt u ook nieuws vanuit u eigen club/ organisatie etc. 

sturen. Graag met een mooie foto erbij. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mozaïek Matchpoint,  

telefoon: (0344) 611 566 , matchpoint@mozaiekwelzijn.nl  

Scholingsaanbod Mozaiek  2018  

Dit wordt januari bekend gemaakt  

 

 

mailto:thuisadministratie@mozaiekwelzijn.nl
mailto:matchpoint@mozaiekwelzijn.nl
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