
 

BESTE VRIJWILLIGER,
In deze tweede nieuwsbrief van Vrij-
willigersNH willen we je informeren 
over de nieuwe samenstelling van ons 
team, je informeren over projecten, 
activiteiten en leuke en interessante 
workshops en evenementen. 

Je kunt ook op de hoogte blijven van 
onze activiteiten en nieuwtjes via  
www.vrijwilligersnh.nl, facebook, 
Instagram en LinkedIn. 
We wensen je veel leesplezier, 
een heerlijk voorjaar en een prachtige 
zomer met warme zomeravonden. 

Hartelijke groet, 
Norma, Annemiek, Petra, Wanda, en 
Karen (vlnr)

Team vrijwilligers 
compleet
Het team VrijwilligersNH (VNH) is 
compleet! Vol enthousiasme en
inspiratie zijn we 1 mei gestart met ons 
nieuwe team en de nieuwe verdeling 
van werkzaamheden.  Op een rij:

Petra Grooteman
coördinator van locaties Westfriesland 
Oost van Wilgaerden en Leekerweide-
Groep. 

Wanda Schinkel
coördinator van locaties Westfriesland 
West en Hoorn van Wilgaerden en Lee-
kerweideGroep.

Karen de Vries
coordinator werven en behoud.

Norma Stapel
coördinator. 

Annemieke Beld
administratief ondersteuner.

Voorstellen Wanda 

“Ik ben Wanda Schinkel, geboren en 
getogen in Amsterdam. Ik heb 25 jaar 
in Hoorn gewoond en nu sinds 4 jaar in 
Wervershoof. 

Na een ruime werkervaring als coördi-
nator in de reclamebranche begon ik 
een paar jaar geleden als vrijwilliger 
waaronder voorlezer bij de VoorleesEx-
press, scholieren helpen met de over-
gang naar de middelbare school en als 
taalmaatje bij buitenlandse gezinnen. 
Tevens was ik behulpzaam bij het op-
zetten van het leescafé in de biblio-
theek Hoorn. De laatste jaren was ik 
als coördinator actief bij Het Taalhuis 
om anderstaligen te koppelen aan een 
vrijwilliger.

Nu krijg ik de kans om beide ervarin-
gen te combineren als coördinator 
vrijwilligers bij VNH. Ik heb er erg veel 
zin in en hoop de komende jaren een 
steentje bij te mogen dragen aan het 
succes van VNH.
Hopelijk tot snel!”
Wanda Schinkel
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We zijn inmiddels bijna een halfjaar 
verder en achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan het tot stand komen 
van de fusie per 1 januari 2020.  

In het jaarprogramma voor 2019 staan 
drie uitgangspunten. Deze kernvragen 
zijn de uitgangspunten van waaruit 
gewerkt wordt. 

1. Wat kunnen wij als organisatie be-
tekenen voor onze klanten?  Wat 
voor een organisatie willen we zijn 
voor onze klant en wat kunnen 
wij betekenen voor de mensen in 
Westfriesland en Noord-Holland 
Noord? 

2. Wat voor organisatie willen we 
zijn voor onszelf en onze collega’s?        
Welke organisatie gunnen we 
onszelf, onze vrijwilligers en onze 

collega’s? En hoe gaan we dat aan-
pakken?  We nemen het Rijnlands 
model als leidraad. Dat model 
zorgt voor leiders die inspireren 
en coachen en medewerkers die 
initiatief en verantwoordelijkheid 
nemen en daadkracht tonen. Waar 
mensen kunnen doen waar ze 
goed in zijn en wat ze graag doen. 
Kortom,  we willen een organisatie 
zijn waar je uitgedaagd maar ook 
ondersteund wordt je grenzen te 
verleggen, je te blijven ontwikke-
len en waar je met plezier werkt.

3. De formele bouw van de nieuwe 
organisatie. Aan alle formele 
voorschriften en regels van over-
heid, zorgverzekeraars en andere 
instanties moet voldaan worden. 
Ook praktisch moet het kloppen: 
één team Vrijwilligers, één afde-

ling P&O, ICT, Financiële adminis-
tratie, klantenadministratie. Sys-
temen moeten samengevoegd, 
maar ook bekend maken dat we 
voortaan als gecombineerde orga-
nisaties samen gaan. 

Het bovenstaande betekent dat er 
hard gewerkt wordt aan de fusie op 
alle fronten. 

In de winter zetten we dan alle puntjes 
op de i en is de organisatie intern en 
extern klaar voor fusie per 1-1-20.

Wij, Paul en Iris, zijn als bestuurders 
eindverantwoordelijk voor het proces 
en nemen de besluiten. 

Iris van Bennekom en Paul Zegveld

Het team VrijwilligersNH is al ver met de fusievoorberei-
dingen. 
• Alle vrijwilligers staan in één digitaal registratie-         

systeem dat voldoet aan de AVG eisen. 
• De vacatures van beide organisaties staan in één        

vacaturebank op www.vrijwilligersnh.nl. 
• We organiseren de inspiratiedag en leuke evene-

menten voor alle vrijwilligers van Wilgaerden en                     
LeekerweideGroep. 

Wij zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben en 
zijn blij met de positieve reacties van vrijwilligers, cliën-
ten,   collega’s, en organisaties. Verschillende vrijwilligers 
hebben al een uitstapje gemaakt naar Wilgaerden of Lee-
kerweideGroep. Kennismaken met een andere doelgroep, 
nieuwe activiteit en afwisseling in het vrijwilligerswerk. 
Dat is door deze samenwerking makkelijk te realiseren. 

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van deze 
ontwikkelingen.
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NIEUWE WEBSITE
VrijwilligersNH.nl
De website van VrijwilligersNH onder-
gaat een vernieuwing. 
Momenteel zijn we bezig met de 
bouw en inrichting. Een website waar 
veel informatie op staat voor (nieu-
we) vrijwilligers, collega’s, studenten, 
organisaties, bedrijven en gemeen-
ten. We kijken erg uit naar de nieuwe 
opgefriste website. 

STADSWANDELING ENKHUIZEN
22 juni 2019
Als het goed is, ontving je via de mail 
een uitnodiging voor de stadswande-
ling in Enkhuizen. We hebben inmid-
dels zoveel aanmeldingen dat we in 
twee groepen gaan wandelen. Twee 
stadsgidsen laten het prachtige 
Enkhuizen zien. Heb je geen mail-
adres of je vergeten aan te melden? 
Bel of mail ons dan snel!

INSPIRATIEDAG
zaterdag 28 september 2019
Afgelopen februari organiseerden we 
de 1e inspiratiedag in Enkhuizen voor 
alle vrijwilligers van Wilgaerden, Lee-
kerweideGroep en de Baanbreker. Een 
middag waar 130 vrijwilligers deelna-
men aan workshops, het kennisplein, 
elkaar ontmoeten en afsloten met een 
heerlijk buffet. Het was een superleu-
ke middag! De volgende inspiratiedag 
is op zaterdag 28 september in Wog-
num. Je kunt je aanmelden via info@
vrijwilligersnh.nl. Heel graag tot dan! 

PROJECT ‘LUISTEREN IN JE LEUNSTOEL’
Vorig jaar tekenden de bestuurders 
van Wilgaerden, LeekerweideGroep 
en de Westfriese Bibliotheken een sa-
menwerkingsovereenkomst, waarin 
staat dat we op het gebied van lezen, 
taal en boeken samenwerken.
Het project ‘luisteren in je leunstoel’ 
valt onder deze samenwerking. We 
willen graag in samenwerking met de 
Westfriese Bibliotheken het project 
‘luisteren in je leunstoel’ starten op lo-
caties die hiervoor geschikt zijn.

Wat houdt dit project in?
De getrainde vrijwilliger gaat in een 
intieme setting met 2 of 3 cliënten 
voorlezen uit de krant, een boek of 

vertelt een mooi verhaal. Er is ruimte 
voor mooie gesprekken over bepaalde 
onderwerpen of thema’s.

Training voor vrijwilligers voor 
Luisteren in je leunstoel
De Westfriese bibliotheken organi-
seren voor de vrijwilligers en activi-
teitenbegeleiders voor de locaties in 
West Friesland Oost en West een trai-
ning ‘luisteren in je leunstoel’. De data 
van de trainingen zijn op
- dinsdag 25 juni 9.30 – 11.30 uur in 
locatie Horstenburgh, Wilgaerden in 
Obdam;
- woensdag 26 juni 9.30 – 11.30 uur in 
locatie Noorderlandhuis, Wilgaerden 
in Hoogkarspel. 
Wil je deze training graag volgen? Laat 
het ons weten via de mail of telefoon. 

PROJECT VOORLEESKRACHTEN
Hoorn
In Hoorn organiseren we in samen-
werking met Bibliotheek Hoorn, het 
project Voorleeskrachten. Deze lijkt 
erg op het hierbovengenoemde pro-
ject. Vrijwilligers lezen voor aan cliën-
ten die dat fijn vinden. Bij de ouderen 
met dementie wonende in locaties 
Westerhaven en Avondlicht is het 
een succesvol project. In juni gaan we 
samen met de bibliotheek Hoorn in 
overleg of we dit project ook kunnen 
uitrollen bij de locaties van Leekerwei-
deGroep in Hoorn.

FOTOPROJECT FOTOCLUB 
VrijetijdsbestedingNH
Zaterdag 20 april startte de fotoclub 
van VrijetijdsbestedingNH met een 

nieuw project in samenwerking met 
VrijwilligersNH. De fotoclub is voor 
mensen met een beperking die hou-
den van fotograferen. Met twee erva-
ren vrijwilligers gaan zij één keer per 
maand foto’s maken op een leuke of 
bijzondere plaats in de omgeving. Zij 
gaan het komende jaar foto’s maken 
van bijzonder mooie vriendschappen. 
Over een jaar hebben we 20 prachtige 
foto’s van een vrijwilliger met zijn of 
haar cliënt. Deze foto expositie met 
als titel ‘Bijzonder mooie vriendschap-
pen’ komt in verschillende locaties  in 
West-Friesland te hangen. Bij Leeker-
weideGroep, Wilgaerden, Gemeente-
huizen, Bibliotheken, Wijkcentra en 
Bedrijven. Wil jij graag met jouw cliënt 
op de foto voor de foto expositie? 
We horen het graag. 

WENSTEAM
Helpt wensen verwezenlijken
VrijwilligersNH heeft een eigen wens-
team voor cliënten van Wilgaerden en 
LeekerweideGroep. Kleine immateri-
ele wensen kunnen met hulp van het 
wensteam vervuld worden. Vrijwil-
ligers spelen hierbij een grote rol, zij 
helpen om de wensen in vervulling te 
laten gaan. Bijvoorbeeld een cliënt die 
graag zijn /haar geboorteplaats wil 
bezoeken, een dierbare of het Dolfi-
narium in Harderwijk. Niet voor ieder-
een is dit mogelijk. Dat kan omdat de 
cliënt geen geld, vervoer of netwerk 
heeft. Lijkt het je leuk om vrijwilli-
ger te worden bij het wensteam en 
een wens in vervulling te laten gaan? 
Meld je aan via de mail of bel ons, ook 
voor meer informatie. 
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WORKSHOP EENZAAMHEID
Medemblik
Na deze workshop is er nog de mo-
gelijkheid om eventuele individuele/
persoonlijke situaties of vragen te be-
spreken. Deze workshop is gratis en 
speciaal voor vrijwilligers en mantel-
zorgers uit de gemeente Medemblik 
en/of vrijwilligers en mantelzorgers 
die in de gemeente Medemblik actief 
zijn. 
Voor deelname aan deze middag is 
aanmelden noodzakelijk. 
U kunt zich aanmelden door een e-
mail te sturen naar: meedoen@me-
demblik.nl.
 Telefonisch aanmelden kan ook via: 
(0229) 85 60 00, u kunt dan vragen 
naar Mirella Westenberg.

 

Het team VrijetijdsbestedingNH 
organiseert het hele jaar door leuke 
activiteiten. Lijkt het je leuk om 
met een groepje cliënten of ‘jouw’ 
bezoekvriend(in) heen te gaan? 

Kijk voor het volledige programma op 
www.vrijetijdsbestedingnh.nl/
programma/evenementen/

Activiteiten VrijetijdsbestedingNH


