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Servicepunt Vrijwilligerswerk 
NIEUWSBRIEF september 2015  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk, deze wordt verzonden aan 
alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties van 
De Stuw. Hiermee houden wij u op de hoogte 
van allerlei ontwikkelingen.  
 
Een groot deel van de huidige vrijwilligers 
heeft aangegeven graag meer te willen weten 
over projecten van De Stuw waarbij 
vrijwilligers betrokken zijn. Via deze 
nieuwsbrief lichten wij er enkele projecten uit 
en toe. Daarnaast zijn er 2 mogelijkheden om 
de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Hier 
leest u ook meer informatie over in deze 
nieuwsbrief. 
 
Heeft u nog andere onderwerpen die u graag 
in deze nieuwsbrief behandeld zou willen 
zien? Laat dit dan aan ons weten via 
servicepuntvrijwilligerswerk@destuw.nl 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
  

 Maatschappelijke  Beursvloer 

 Project TOP Dedemsvaart 

 Project De Tegenprestatie 

 Uitleenplein 

 Meer dan handen, vrijwilligersprijzen 

 Vrijwilligerswaardering van de 
Gemeente 

 Servicepunt Vrijwilligerswerk 
 

 
Maatschappelijke Beursvloer Hardenberg: de 

Beurs die winst oplevert voor iedereen! 

Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen 
ondernemers en organisaties in een 
ongedwongen, dynamische sfeer onderling 
diensten en goederen uit. Ondernemers tonen 
zo hun maatschappelijke betrokkenheid en 
organisaties krijgen de hulp in menskracht en 

middelen die ze nodig hebben op basis van 
wederkerigheid.  
Het principe van de Beursvloer is simpel maar 
doeltreffend. Organisaties en ondernemers 
krijgen anderhalf uur de tijd om op een 
laagdrempelige manier met elkaar in contact 
te komen en te kijken of zij iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Dit alles op basis van 
wederkerigheid. Met gesloten beurs wel te 
verstaan, want op de Beursvloer wordt niet 
betaald met geld, maar met tijd en aandacht. 
Een manier van denken die volgens 
wethouder De Vent die de beurs opent met 
een flinke gongslag, heel goed past bij de 
toekomst. “Binnen het sociaal domein komt 
steeds meer de nadruk te liggen op het 
uitwisselen van diensten”, meldt hij. “Dit 
initiatief is een mooi voorbeeld van 
burgerparticipatie en dat steunen wij als 
gemeente van harte.” 
De Beursvloer vindt dit jaar plaats op 7 
oktober in De Baron Dedemsvaart om 19.00 
uur. 
Voorafgaand aan de Beursvloer wordt er op 
17 september bij de Rabobank in Hardenberg 
een workshop Goede Zaken georganiseerd. 
De workshop is interessant voor organisaties 
die goed voorbereid de Beursvloer op willen. 
Aanmelden voor de Beursvloer en de 
workshop kan via 
www.beursvloerhardenberg.nl of telefonisch 
bij De Stuw. 
 

 
Project TOP in Dedemsvaart: Talent 
Ontdekking Plaats 
 
Met het project ‘TOP in Dedemsvaart’ worden 
jongeren in Dedemsvaart structureel 
gestimuleerd in de ontwikkeling van hun 
talenten en vaardigheden door middel van 
vrijwilligerswerk. Dit vindt plaats door de 
samenwerking tussen scholen, 
maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligersorganisaties te verstevigen, met De 
Stuw als belangrijke verbinder, ondersteuner 
en stimulator.  
Een belangrijk uitgangspunt voor dit project is: 
de kloof tussen jongeren en kwetsbare 
doelgroepen verkleinen en jongeren hun 
talenten laten ontdekken met maatschappelijk 
werk. 

mailto:servicepuntvrijwilligerswerk@destuw.nl
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Tijdens de projectperiode worden leerlingen 
ingezet als ‘maatje’ voor de oudere en 
kwetsbare medemens in Dedemsvaart en 
directe omgeving. Bijvoorbeeld zomaar een 
kop koffie drinken, een tuintje verzorgen, 
samen eten koken of boodschappen halen etc. 
 
Wat willen we bereiken? 
Het project leidt tot meer duurzame vrijwillige 
inzet en betrokkenheid van jongeren, een 
verjonging van het vrijwilligersbestand en 
nieuwe manieren van werken met 
vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties uit 
Dedemsvaart hebben dankzij het project meer 
oog voor talenten én passies van jongeren en 
hoe zij deze kunnen inzetten voor hun eigen 
activiteiten. Het project versterkt de posities 
van jongeren, vrijwilligersorganisaties en 
onderwijs in de maatschappij. 
 
TOP in Dedemsvaart is een 
samenwerkingsproject tussen De Stuw 
Hardenberg en het Vechtdal College 
Dedemsvaart welke dit najaar van start zal 
gaan. 
 

 
Project De Tegenprestatie 
 
Per 1 januari 2015 is de participatiewet 
ingegaan, hiermee wil de overheid meer 
mensen laten meedoen in de samenleving. 
Deze wet verplicht mensen een tegenprestatie 
te leveren voor hun uitkering.  
De gemeente Hardenberg gaat met deze wet 
in het achterhoofd een nieuwe uitdaging aan; 
“De Tegenprestatie”. Dit project is er op 
gericht om mensen in de gemeente 
Hardenberg die een uitkering ontvangen een 
passende tegenprestatie te laten leveren.  
Met behulp van de tegenprestatie worden 
mensen bij elkaar gebracht in een omgeving 
waarin ze elkaar stimuleren en inspireren. De 
tegenprestatie biedt mensen in de bijstand de 
mogelijkheid om zinvol bezig te zijn, anderen 
te ontmoeten en structuur te geven aan hun 
dag. 
De komende maanden gaan we bekijken hoe 
er zo goed mogelijk invulling gegeven kan 
worden aan de tegenprestatie. Daarom wordt 
middels een kleine pilot met 10 deelnemers 

geëxperimenteerd met de invoering van de 
tegenprestatie. Voor deze pilot worden 
organisaties gezocht die mee willen werken. 
Als de pilot goed verloopt, is het de bedoeling 
om de tegenprestatie op deze manier in te 
voeren. 
Er zijn (vooralsnog) een aantal regels 
opgesteld rondom de tegenprestatie: 

 de activiteit is onbetaald en 
maatschappelijk nuttig;  

 de activiteit heeft een beperkte duur 
en omvang (voorlopig circa 72 uur);  

 de activiteit mag geen werk zijn waar 
normaal gesproken voor betaald 
wordt;  

 mensen die al vrijwilligerswerk of 
mantelzorg doen worden vrijgesteld 
van de tegenprestatie.  

In een match gesprek maken deelnemer en 
organisatie kennis met elkaar en worden 
bovenstaande punten besproken. Na afloop 
van het gesprek wordt aan beide partijen 
gevraagd of ze met elkaar verder willen.  
Het doel van de tegenprestatie is deelnemers 
daadwerkelijk verder te helpen in de 
maatschappij. Om dit te realiseren is het van 
belang dat er voldoende begeleiding is vanuit 
de aangesloten organisaties. Die begeleiding 
betreft bijna altijd maatwerk. Om organisaties 
hierbij te helpen is De Stuw aangesloten. 
Tijdens het traject kan er altijd contact 
opgenomen worden met iemand van De Stuw. 
Organisaties die interesse hebben kunnen 
hiertoe contact opnemen met De Stuw. 
 

 
Uitleenplein in gemeente Hardenberg?! 
 
De Stuw heeft het idee om een digitaal portal 
te creëren, waar organisaties hun materialen 
ter uitleen aan kunnen bieden en ook kunnen 
zoeken op aanbod van andere organisaties. De 
Stuw vraagt zich af of organisaties hier 
behoefte aan hebben en of ze hier gebruik van 
zouden maken. 
 Zou u als organisatie graag zien dat er een 
dergelijk digitale portal komt? Of vindt u het 
juist niet nodig? Stuur uw reactie naar 
r.beverdam@destuw.nl 
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Meer dan handen, vrijwilligersprijzen 
 
Schrijf je in voor de Meer dan handen 
vrijwilligersprijzen en maak kans op 5.000 
euro. 
  
Inschrijven kan via 
http://www.vrijwilligersprijzen.nl in drie 
categorieën: 

 landelijke vrijwilligersorganisaties 
en vrijwilligersprojecten; 

 lokale/regionale 
vrijwilligersorganisaties 
en vrijwilligersprojecten; 

 de Vrienden Loterij Passieprijs 
voor individuele vrijwilligers die 
van onschatbare waarde zijn voor 
uw project. 

De Inschrijving sluit op 18 september 

 

 
Vrijwilligerswaardering van de Gemeente 

Laat uw vrijwilligers verwennen door de 

Gemeente! 

Dat vrijwilligers de smeerolie van onze 

samenleving vormen, is alom bekend.  

Bijna elke club of vereniging bestaat bij de 

gratie van vrijwilligers. Ook in de gemeente 

Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief. Al 

deze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze 

samenleving. Als gemeente waarderen we het 

vele en diverse werk en de betrokkenheid van 

“onze” vrijwilligers en daarom wil de 

gemeente deze waardering ook dit jaar graag 

expliciet laten blijken. 

Omdat we binnen de gemeente Hardenberg 
met zeer veel vrijwilligers te maken hebben is 
er besloten een selectie te maken uit deze 
grote groep vrijwilligers. De keuze is gemaakt 
om de vrijwilligers die 12 ½, 25 of 40 jaar 
vrijwilligerswerk doen, in het zonnetje te 
zetten.  

Indien u binnen uw organisatie/vereniging 

vrijwilligers heeft die aan dit criterium 

voldoen kunt u deze aanmelden via het 

aanmeldingsformulier op 

www.hardenberg.nl\werken&ondernemen. 

Graag per vrijwilliger een apart formulier 

gebruiken. 

De formulieren kunt u tot uiterlijk                 

20 september 2015 terugsturen naar: 

Gemeente Hardenberg 

T.a.v. Sandra Westra – waardering vrijwilligers 

Postbus 500 

7770 BA Hardenberg 

Of mailen naar Sandra.Westra@ommen-

hardenberg.nl 

Vervolgens zullen de vrijwilligers persoonlijk 

worden benaderd en uitgenodigd door de 

gemeente Hardenberg. 

 

Servicepunt Vrijwilligerswerk 

Een aantal van jullie heeft het misschien al 
gezien of gehoord; De Stuw heeft de beneden 
verdieping verbouwd om het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk een fysiek punt te geven. Het 
is de bedoeling dat er inloopspreekuren 
komen waarbij getrainde vrijwilligers 
aanwezig zullen zijn om de bezoekers te 
voorzien van informatie en/of te helpen bij 
het vinden van passend vrijwilligerswerk. De 
officiële openingsdatum wordt binnenkort 
bekend en dan zullen jullie er meer over 
horen.  

 
 
Wilt u meer weten over de genoemde 
projecten of heeft u hierover vragen? Neemt 
u dan contact op met De Stuw via 
telefoonnummer 0523 – 267478.  
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