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Vrijwilligerscentrale Doetinchem  
 

Nieuwsbrief, mei 2017  
 

Vrijwilligerswerk in de gemeente Doetinchem 

Meldpunt vrijwillige dienstverlening op gebied van zorg en 
welzijn van start vanaf  18 april 2017. 

Zoekt u vrijwillige hulp of ondersteuning voor uzelf,              

een familielid, vriend of goede kennis?  

Binnen de gemeente Doetinchem zijn veel vrijwilligersorganisaties actief. 
Misschien kan één van deze organisaties uw hulpvraag wel oplossen maar 
weet u ze niet te vinden. Deze organisaties hebben veelal een eigen     
contactadres, aanbod en werkwijze.  
Het Meldpunt wil voorkomen dat u al deze organisaties zelf moet bellen en 
heeft als doel de hulpvrager en de hulpdienst (vrijwilligersorganisatie) met 
elkaar in contact te brengen.  
 
Het Meldpunt makelt! Het kent vrijwel elke organisatie die vrijwillige 
hulpdiensten kunnen bieden. De telefoonmedewerkster van het Meldpunt 
(een vrijwilliger) gaat voor u op zoek naar de juiste persoon bij een         
organisatie die uw hulp- of dienstvraag op kan lossen. Uitgangspunt is dat 
u als inwoner naar 1 punt kunt bellen en u wordt doorverwezen of binnen  
een redelijke termijn teruggebeld.  
 
Van elke organisatie die bij het Meldpunt betrokken is, weet het Meldpunt welke activiteit zij ontplooien en 
wat de doelgroepen zijn. Zo zijn er contacten met organisaties die werken voor ouderen, zieken en       
mensen met een beperking. Maar ook met belangen organisaties, kerkelijke instellingen en organisaties 
voor ouderen.  

 
Werkwijze 
U belt tijdens openingstijden rechtstreeks naar het Meldpunt. Als er niet wordt opgenomen wordt u 
doorgeschakeld naar een voicemail. U wordt op korte termijn (binnen 3 werkdagen) teruggebeld. 
Afhankelijk van de vraag kan het wellicht een aantal dagen duren voordat er een antwoord is op uw vraag.  

De service van het Meldpunt is gratis en gaat in alle gevallen om vrijwillige dienstverlening. Verwijst 
het Meldpunt door naar een organisatie waarbij mogelijk kosten komen kijken dan zullen zij dit altijd 
aan u melden. 
Heeft u spoedeisende hulp- of ondersteuningsvragen, dan kunt u daarvoor terecht bij de Buurtcoach 
van Buurtplein (bereikbaar via 0314 – 34 19 19)  

 
Meer weten?  
Het Meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 12.00 uur op                     

telefoonnummer 0314 34 56 71. Daarnaast via de mail (meldpunt@buurtplein.nl)                                   

De vrijwilligerscentrale Doetinchem (onderdeel van Buurtplein) is betrokken als aanjager van het 

Meldpunt vrijwillige dienstverlening.  
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Vrijwilliger in beeld 
 
Al ruim negen jaar is Harmke Bello (57) vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Doetinchem. Ze beantwoordt 
vragen van vluchtelingen tijdens spreekuren. Daarnaast houdt ze zich bezig met juridische          
werkzaamheden. Tot haar eigen verbazing kwam ze bij de organisatie terecht: “Ik was op zoek naar 
vrijwilligerswerk waarbij ik mijn hoofd fris kon houden, maar ik had niet verwacht dat ik met vluchtelingen 
zou gaan werken”. 
 
De spreekuren zijn onderdeel van de maatschappelijke begeleiding die vluchtelingen ontvangen. Harmke 
legt uit hoe dit eruit ziet: “Vluchtelingen krijgen na hun verhuizing naar Doetinchem de eerste 8 maanden 
een coach die hen 1-op-1 begeleidt. Die helpt hen vooral met al het papierwerk waar ze mee te maken 
krijgen. Wanneer dat traject is afgelopen komen ze naar het spreekuur.”  Dat is het moment dat zij de 
cliënten ziet en vragen beantwoordt, bijvoorbeeld over een lastige brief die mensen thuis hebben       
gekregen. 
 
Volgens Harmke  moet je als vrijwilliger goed kunnen regelen, luisteren en mensen niet met fluwelen 
handschoen behandelen. “Een beetje nuchterheid is ook op z’n plek.” Ook moet je kunnen loslaten: “Een 
enkele keer blijft een cliënt in je gedachten zitten, maar dat moet je niet elke week gebeuren”. Moet je ook 
geduld hebben om het werk te kunnen doen? Harmke: “Zeker! Het is soms makkelijk om te denken, ik doe 
dit wel even. Maar we hebben er allemaal een rol in om cliënten zelfredzaam te maken. Dat betekent dat 
we zoveel mogelijk door de mensen zelf laten doen, hen laten oefenen met het invullen van formulieren 
bijvoorbeeld. En dan kan ik ze natuurlijk helpen als ze er niet uitkomen”. Hoewel mensen zich soms    
schamen als ze het niet weten, geeft het Harmke voldoening als ze toch die veilige omgeving kan      
scheppen zodat iemand niet meer bang is om dingen te vragen. “je ziet mensen soms groeien, dat is      
fantastisch”, glundert ze. 
 
Het team bestaat in Doetinchem uit zo’ n 20 vrijwilligers en een teamleider. Eens 
in de 6 weken is er een teamoverleg. Harmke vindt het fijn dat er echt wordt 
gekeken naar wat je als vrijwilliger in huis hebt. “Ik begon met receptie-werk. 
Maar ze zagen al snel dat ik meer kon, daarom ben ik toen ook begonnen met 
spreekuren en daarna zelfs met juridische taken.”  Door het volgen van   
trainingen en door het gewoon te gaan doen heeft ze het werk eigen gemaakt. 
 
In de loop van de jaren heeft ze meerdere mensen zien komen en gaan, maar 
het blijft een leuk team. “Iedereen durft zich kwetsbaar op te stellen en is         
zichzelf. Ook hebben alle vrijwilligers een open houding.” Dat is in haar ogen 
dan ook het belangrijkste in dit werk: “ga in gesprek, zonder vooroordeel. Het is 
geen kwestie van moeten, maar van contact durven en vooral MOGEN hebben 
met de ander.” 
 
VluchtelingenWerk zoekt in Doetinchem nog vrijwilligers voor onder andere de 
maatschappelijke begeleiding.  
 
Wil je deze acature zien? Kijk dan op www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl  

Herhaalde oproep thema’s scholing.  
 
Ieder jaar organiseren wij diverse scholingen / trainingen / workshops voor                    
vrijwilligersorganisaties. Om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen, verzoeken wij 
jullie om de voor jullie belangrijke thema’s kenbaar te maken aan ons.  
 
Heeft jullie vrijwilligersorganisatie behoefte aan deskundigheidsbevordering? Laat het 
ons dan weten door een mail te sturen naar s.dolleman@buurtplein.nl onder vermelding 
van scholing. Deze thema’s nemen wij dan mee in de opzet van het programma.  
 
Bij voorbaat dank! 
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Colofon  
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrijwilligerscentrale Doetinchem, onderdeel van 
Buurtplein BV. Bezoekadres: Terborgseweg 21 te Doetinchem. Tel: 0314 - 366734. We 
zijn iedere werkdag telefonisch en/of per E-mail bereikbaar.  
Op dinsdag en vrijdag van 09:00 - 12:00 uur kunt u langskomen tijdens de in-
loopochtend we staan u dan persoonlijk te woord.  Email: info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl   
 

Vrijwilligers maken het verschil, uniek talent 

 

http://twitter.com/VWCDoetinchem 

Actuele vacatures 
 
 
Stichting Vier het leven Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen 
hierdoor het contact met de samenleving. Stichting Vier het Leven zet zich in om dit contact te herstellen. 
Dit doen ze door ouderen persoonlijk te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen. Vier het 
leven is op zoek naar een locatiecoördinator voor de regio Doetinchem. Je maakt samen met je collega de 
planning om de ca. 45 culturele uitjes voor ouderen per jaar goed te laten verlopen. Je bent onder andere 
het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers in je regio. Je bent een initiatiefrijke organisator, gericht op 
samenwerken, beschikt over goede computervaardigheden, woonachtig in (omgeving) Doetinchem, in het 
bezit van een auto en je begeleidt ook zelf ouderen. De werktijden zijn zelf in te delen, tijdsinschatting 4 
uren per week. 

 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland zoekt voorlichters voor het project 
Bekend maakt Bemind. Onze voorlichtingsteams (2 vrijwilligers, 1 met 
vluchtelingenachtergrond) geven presentaties en stimuleren dialoog en 
ontmoeting. Vluchtelingen vertellen hun persoonlijke verhalen. Dit ge-
beurt op scholen, bij verenigingen, wijkcentra en organisaties. Tijdsin-
schatting 4 uren per week.  Je hebt ervaring in presenteren en/of ge-
sprekken leiden. Je hebt kennis of wilt deze opdoen over het vluchtelin-
genvraagstuk en de activiteiten die vluchtelingenwerk uitvoert. Je volgt 
een tweedaagse basiscursus voor nieuwe vrijwilligers. 

 
Bibliotheek West Achterhoek, Taalhuis zoekt taalvrijwilligers, die volwassenen, die moeite hebben met le-
zen en schrijven, willen helpen met het verbeteren van deze basisvaardigheden. Je beschikt onder andere 
over een goede beheersing van de Nederlandse taal, goede sociale vaardigheden en je kunt met de com-
puter overweg. De werktijden zijn in overleg, 2 tot max. 8 uren per week. Je volgt vooraf een training en je 
krijgt deskundige begeleiding. 

 

Agenda / Activiteiten  
 
15 juni   Van dromen naar doen (buurtmaken) 
30 september  Vrijwilligersmarkt  
oktober   Meet & Match Markt 
december  vrijwilligerswaarderingsevent 

 

Een maatschappelijk netwerk: van dromen naar doen... 
 
Het Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten (M&O) en Buurtplein werken samen aan een werkwijze 
voor het succesvol verbinden van het maatschappelijk veld op structurele basis; een maatschappelijk  
netwerk.   
 
De bijeenkomst “van dromen naar doen…” ,op 15 juni aanstaande, zal de aftrap zijn van dit           
maatschappelkijk netwerk met jaarlijkse bijeenkomsten waar kennismaking, uitwisseling en                
samenwerking centraal staat. We doen dit met name door bestaande activiteiten met elkaar te verbinden 
en de samenwerking te zoeken op verschillende thema’s. Op 15 juni vertellen we  u graag meer over deze 
droom…  

mailto:info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl

