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Even voorstellen! 
 
Voor je ligt de eerste nieuwsbrief in een nieuwe lay-out! Allereerst willen wij iedereen het allerbeste 
wensen voor 2019! Dit is meteen de kans om het team van Matchpoint aan je voor te stellen.  
 
Bij Mozaïek houdt het team Matchpoint zich bezig met allerlei zaken binnen de gemeente Tiel. Denk aan 
ouderenwerk, mantelzorg en vrijwilligerswerk, individuele hulpvragen, scholingsaanbod etc. Verder werken wij 
samen met MEE Gelderse Poort en STMR / Santé Partners op het gebied van schulden/armoede, 
laaggeletterdheid, langer thuis wonen en personen met verward gedrag.  
Onze collega’s binnen Mozaïek zijn wijkcoaches, onderwijsconsulenten en jongerenwerkers met als hoofddoel 
de inwoner van Tiel te ondersteunen, adviseren en door te kunnen verwijzen.   

Brenda Leenders 

 
Vrijwilligerswerk / Leerhuis 

b.leenders@mozaiekwelzijn.nl  

 

Gelukkig Nieuwjaar 

Monique van Os 

 
Ouderen / informele zorg 

m.vanos@mozaiekwelzijn.nl  

Liset van Vuuren 

 
Mantelzorgondersteuning 

l.vanvuuren@mozaiekwelzijn.nl  

Lieke van der Heijden 

 
Dynamiek 

l.vanderheijden@mozaiekwelzijn.nl   
 

Inez Koot 

 
Meldpunt / maatjes 

i.koot@mozaiekwelzijn.nl   
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Vrijwilligersvergoeding 
 
Per 1 januari 2019 wijzigt de fiscale 
vrijwilligersregeling.  
 
Dat wil zeggen: de maximale bedragen worden 
verhoogd naar € 170,00 per maand en € 1.700,00 per 
kalenderjaar. Ook de uurvergoeding wijzigt en wel 
van € 4,50 naar € 5,00. Let op, 
vrijwilligersvergoeding is wat anders dan 
onkostenvergoeding. 
Lees hier meer op site van de overheid! 

 
 

Matchpoint in de wijk 
 
Samen met de wijkcoaches van Mozaïek (Marc 
Horsten, Abdelmalik Boudehan en Jacqueline 
Metselaar) kijken wij hoe Matchpoint letterlijk en 
figuurlijk in de wijk de inwoners kan bereiken, 
ondersteunen en eventueel doorverwijzen.  Dit 
doen wij op de volgende wijze:  

• Wij ondersteunen professionals/ ondernemers/ 
vrijwilligers/ sleutelfiguren in de wijk, door 
middel van thema bijeenkomsten, workshops, 
wijklunches etc. 

• Wij hebben de sociale kaart  
voor de wijken in Tiel in beeld.  
Belangrijk is om deze  
visueel, werkbaar en  
inzichtelijk te maken per  
wijk.   

• Matchpoint wil fysiek  
aanwezig zijn bij (bestaande)  
bijeenkomsten/ activiteiten in de wijk.  

• Matchpoint in de wijk zorgt voor ontmoetingen 
tussen formele en informele partijen die in de 
wijk werkzaam zijn. De bijeenkomsten worden 
geïnitieerd door de wijkcoach. Als een soort 
makelaar brengt hij/zij de sleutelfiguren, 
burgerinitiatieven en professionals met elkaar 
in contact om zo eventuele vragen, problemen 
en behoeftes te kunnen signaleren en daar 
acties op uit te zetten. 

Kortom, zowel een mooie samenwerking intern als 
extern met vele partijen in de wijk!  

 
 
 
 

Scholingsaanbod voor 
vrijwilligers, mantelzorgers, 
actieve inwoners 

Sinds kort is er op onze website (link) 
scholingsaanbod te vinden voor vrijwilligers, 
mantelzorgers en actieve inwoners van Tiel.  
 
Daarbij zijn wij wel afhankelijk van (vrijwilligers-) 
organisaties en initiatieven! Dus heb je een 
interessante bijeenkomst over een bepaald thema, 
een workshop of een cursus, laat het ons weten via 
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl. Dan plaatsen wij 
het aanbod op de website.  
 
In de nabije toekomst zullen wij dit aanbod in 
samenwerking met Actief in Tiel delen met jullie.  

Wist u dat… 

• Er bijna 120 vrijwilligers actief zijn bij Mozaïek en Dynamiek?  
• De Burginitiatief Awards deze maand worden uitgereikt? 
• Er meer dan 1.000 mensen het Mantelzorgcompliment ontvangen? 
• Matchpoint een eigen Facebookpagina heeft met de laatste nieuwtjes: 

www.facebook.com/mozaiekmatchpoint.nl  
• Er 14 februari weer een bijeenkomst is van het Vrijwilligersplatform? 
• Er elke donderdag van 10.00 tot 12.00u een inloopsspreekuur Zorg & Welzijn is bij Mozaiek? 
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