Datum en locatie
Woensdag 11 september 2019, Aristo Utrecht
Aristo Utrecht ligt naast station Utrecht Lunetten. Er is beperkte
parkeergelegenheid

4e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Basisboek Vrijwilligersmanagement CADEAU*
Collegakorting: €25,Groepskorting: 5=4
* Voor de eerste 40 aanmeldingen

U ontmoet
Professionals met interesse in zorgen met vrijwilligers zoals coördinatoren
vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers,
teamleiders werkzaam bij zorgaanbieders, overheden, zorgverzekeraars en
adviesbureaus
Meer weten?
Kijk op onze website
Ook op onze agenda:

Samenwerken met
mantelzorgers
 11 juni 2019

Omgaan met
onbegrepen gedrag
bij dementie
 12 juni 2019

Personeelstekorten
in de zorg

Wijkverpleging

 19 juni 2019

 najaar 2019

Samenwerken met vrijwilligers
Vinden, binden en behouden

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

 11 september 2019  Utrecht
• Basisboek vrijwilligersmanagement CADEAU*

Odile Brouwer
Programmamanager

• Hoe word je vindbaar voor vrijwilligers en waar vind je hen?

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• Hoe worden rollen en taken tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals

verdeeld?

www.leidscongresbureau.nl

Zorgen met vrijwilligers

Het vinden, binden en behouden van vrijwilligers valt niet altijd mee. Veel mensen zijn druk
en hebben daardoor minder tijd voor vrijwilligerswerk en meer behoefte aan flexibiliteit.
Waar vind je deze dagen vrijwilligers? Hoe kun je vrijwilligers met een rugzakje zo goed
mogelijk inzetten? En hoe worden de rollen en taken tussen vrijwilligers, mantelzorgers en
professionals verdeeld?
Tijdens de studiedag krijgt u antwoord op deze vragen, wordt u bijgepraat over de wet- en
regelgeving en wisselt u ervaringen uit.

SPREKERS UITGELICHT
Vinden, binden en behouden
Het vinden, binden en behouden van vrijwilligers is een proces dat veel
investering vereist.
- Hoe word je vindbaar voor vrijwilligers en waar vind je hen?
- Wat maakt vrijwilligerswerk aantrekkelijk? Met welke voorwaarden van
vrijwilligers dien je rekening te houden?
- Flexibiliteit: een must of last?
Willem-Jan de Gast is senior-adviseur bij Movisie, eigenaar van Nomade
Training en Advies en auteur van het Basisboek vrijwilligersmanagement
Vrijwilligersmanagement 3.0
Wat kunnen we nu doen om over 5 jaar (nog) makkelijker vrijwilligers te
werven?
Lucas Meijs is hoogleraar Strategische Filantropie/Vrijwilligerswerk bij
Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit Rotterdam

Wet- en regelgeving
Met welke wet- en regelgeving krijg je te maken als je werkt met vrijwilligers
en mantelzorgers? Wat mag (een vrijwilliger/mantelzorger) wel en wat mag
niet?
Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen door het landschap van
wet- en regelgeving.
Ronald Hetem is netwerkondersteuner en adviseur wet- en regelgeving
bij Vereniging NOV, projectleider bij Movisie en auteur van het Basisboek
vrijwilligersmanagement

U ontmoet: Professionals met interesse in zorgen met vrijwilligers zoals coördinatoren
vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers, teamleiders
werkzaam bij zorgaanbieders, overheden, zorgverzekeraars en adviesbureaus

Basisboek
vrijwilligersmanagement
CADEAU*

VERDER OP HET PROGRAMMA
Samenspel vrijwilliger en professional
Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse heeft de rol van professionals en
vrijwilligers geherdefinieerd om zo de talenten van vrijwilligers beter te benutten.
Dit betekende een cultuuromslag bij de professionals en vrijwilligers.
– Hoe hebben ze dit aangepakt?
– Hoe zijn ze omgegaan met weerstand? En wat hebben ze hiervan geleerd?
John Numeijer, vrijwilligerscoördinator en Jacoline Nunnikhoven, ouderenadviseur bij
Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse

Goed voorbeeld
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een van de weinige ziekenhuizen in
Nederland met NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Hoe ziet hun
vrijwilligersbeleid eruit? Welke rol hebben vrijwilligers binnen het GHZ en hoe
gaan zij om met:
– Werven en binden van vrijwilligers
– Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals
Reshma Jagroep, coördinator vrijwilligerswerk & een vrijwilliger van het Groene Hart
Ziekenhuis

Vrijwilligers met een rugzakje
MEE IJsseloevers heeft het project ‘Samen sterk in vrijwilligerswerk’ opgezet.
Binnen dit project worden mensen met een rugzakje begeleid tot duurzame
vrijwilligers door middel van verdieping in interesses en het aanstellen van een
persoonlijke coach.
– Hoe is dit project verlopen?
– Wat kunnen we van elkaar leren?
Jacqueline van der Horst, trainer en coach op gebied van sociale netwerkversterking,
cliëntondersteuning en inclusie bij MEE Samen
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Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

