
                     

 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers, organisaties, verenigingen en geïnteresseerden 

 

www.klikmaasgouw.nl 

Presenteert wederom haar 
nieuwsbrief! 
 

Ben je vrijwilliger of gaat je interesse uit 
naar vrijwilligerswerk? 
Dan is deze nieuwsbrief de uitgelezen 
manier om de laatste ontwikkelingen 

rondom het vrijwilligerswerk in de regio 
Maasgouw te volgen. 

Wij wensen je veel leesplezier! 

Heb je informatie of waardevolle tips 
over vrijwilligerswerk, dan kan je deze 
aan ons doorgeven via: 

 

info@klikmaasgouw.nl 
 

Volg en Like ons op Facebook 
 
www.facebook.com/klikmaasgouw 

 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw   
Sociaal Maatschappelijk Centrum 
Suikerdoossingel 49 te Maasbracht  
spreekuur vrijdag 10.00 – 12.00 uur 
Tel: 0475-852500 
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KlikMaasgouw Flits  

 

Interesse? 

Word vrijwilliger in 

Maasgouw 

Schrijf je dan vandaag nog in 

voor vrijwilligerswerk dat bij je 

past via onze website: 

 

www.klikmaasgouw.nl 

 

Waar actief? 

KlikMaasgouw is actief in en 

om de kernen van de 

gemeente Maasgouw, zijnde 

Beegden, Heel, Panheel, 

Wessem, Thorn, 

Stevensweert, Ohé en Laak, 

Linne, Brachterbeek en 

Maasbracht. 

 

KlikMaasgouw is verhuisd 
naar De Spil! 

 
Sinds 31 juli 2018 is het Steunpunt Vrijwilligers 

Maasgouw gehuisvest op de vrijdagochtend in het 

Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil, 

Suikerdoossingel 49 in Maasbracht. Bezoekers 

kunnen vooraf een afspraak maken via: 

info@klikmaasgouw.nl en tel: 0475-852500. 

www.klikmaasgouw.nl 
 

De website www.klikmaasgouw.nl is de digitale 
vacaturebank voor vrijwilligers in de gemeente Maasgouw. 

Je kunt op deze website terecht als je vrijwilligerswerk 
zoekt of wanneer jouw organisatie vrijwilligerswerk 

aanbiedt. Het Steunpunt bestaat zelf óók uit vrijwilligers! 
 

Informatie en advies 

Het Steunpunt Vrijwilligers geeft op de website 

www.klikmaasgouw.nl informatie en advies over alles wat 

met vrijwilligerswerk te maken heeft. Bijvoorbeeld 

verzekeringen, werken met behoud van een uitkering, be-

lastingen, contracten, onkostenvergoedingen, enz.  

Wil je actief worden in het vrijwilligerswerk? 

Een goede keuze, want je leert op een spontane manier 

nieuwe mensen en organisaties kennen en jouw talenten en 

vaardigheden op een gezellige manier inzetten.  

Vrijwilligerswerk is niet alleen een kans op ontplooiing en 

nieuwe ervaringen, maar geeft ook vooral voldoening. 

De (digitale) vacaturebank van het www.klikmaasgouw.nl 

geeft een overzicht van actueel vrijwilligerswerk en kan 

vraag en aanbod op elkaar afstemmen.  

 

http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.facebook.com/klikmaasgouw
http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.facebook.com/klikmaasgouw
http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.klikmaasgouw.nl/


                     

 
 
 
 

Maatschappelijke diensttijd 
Met maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat alle jongeren de mogelijkheid krijgen om hun 

talenten te ontdekken en ontwikkelen door zich een periode in te zetten voor de samenleving. 
In de afgelopen maanden konden organisaties hun plannen indienen en daaruit zijn 38 projecten 
gekozen die vanaf medio september van start gingen.  
Zo’n 13.000 jongeren gaan na de zomer aan de slag in het kader van de maatschappelijke diensttijd. 
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en innovatie, heeft de subsidieaanvragen voor 
de maatschappelijke diensttijd beoordeeld. Het laten aansluiten van de projecten bij de wensen van 
jongeren was een van de belangrijkste criteria bij de beoordeling. Jongeren hadden een doorslaggevende 
stem in het toekennen van de subsidies. 
 
De eerste 38 projecten gingen in september van start. Jongeren kunnen aan de slag in de zorg, sport of 
cultuur, op het platteland en zelfs op zee. Begin 2019 wordt het aantal projecten binnen de 
maatschappelijke diensttijd verder uitgebreid. Voor deze eerste projecten is vanuit het Rijk 25 miljoen 
beschikbaar gesteld. Bron: https://vrijwilligerswerk.nl/update-maatschappelijke-diensttijd 

 
Maatschappelijke stage 

 
De inzet van scholieren in de samenleving onder verantwoordelijkheid van de school moet worden 
gestimuleerd. Scholen moeten hun leerlingen de mogelijkheid bieden om binnen het 
onderwijsprogramma een maatschappelijke stage te doen. Vereniging NOV was geen voorstander van 
een wettelijk verplichte maatschappelijke stage, maar was nog meer tegen de niet beredeneerde afbraak 
ervan.  
 
De discussie rond maatschappelijke stage gaat vaak over het al dan niet verplichten. Vrijwilligerswerk is 
immers onverplicht. Daarbij zitten organisaties niet te wachten op ongemotiveerde leerlingen die 
vrijwilligerswerk moeten doen. Een zekere mate van stimulans van scholen is dan ook noodzakelijk. 
Evenals een vorm van keuzevrijheid. Het is uiteraard aan de school om dit zelf in te vullen en 
organisaties zullen daarmee om moeten gaan. De discussie of dit vrijwilligerswerk is, staat buiten kijf 
omdat het om onbetaalde maatschappelijke inzet gaat. De maatschappelijke stage onderscheidt zich van 
de werk- of leerstage door de doelstelling, die gericht is op kennismaking met de maatschappij.  
Bron: https://netwerken.nov.nl/koers+mee/standpunten/maatschappelijke+stage/default.aspx 

        

 

 

 "Wanneer alle langdurig werklozen verplicht worden tot vrijwilligerswerk, dan is vrijwilligerswerk 

geen uiting meer van een bijzondere, eigen motivatie, en kunnen mensen die langdurig werkloos 

zijn zich niet meer van elkaar onderscheiden." en "Als vrijwilligerswerk aan alle langdurig 

werklozen verplicht wordt, is dat een aantasting van de individuele waarde van vrijwilligerswerk. 

Mensen die al persoonlijk de prijs van de economische crisis betalen, raken ook nog eens een 

belangrijke bron van sociaal kapitaal kwijt. Van vrijwilligerswerk is er geen sprake meer. En het 

werkt ook nog eens onvoldoende…" 

bron: https://www.beleidenvrijwilligerswerk.nl/burgerenbestuur 

 

 

Waarom verplichten averechts werkt 

Leuk vinden en iets voor een ander doen, zijn meest 
voorkomende motieven om vrijwilligerswerk te doen. 
bron: www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/29/vrijwilligerswerk-activiteiten-duur-en-motieven 

 

                                      Veel meer statushouders willen aan de slag 

Statushouders zijn Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en woonachtig zijn in uw 

woonplaats. Tijdens of na hun inburgeringscursus is het erg belangrijk om zich als inwoner van hun 

woonplaats in te leven binnen de gemeenschap waarin ze nu wonen. De belangrijkste reden om deel te 

nemen aan de voor deze mensen “nieuwe” gemeenschap (woonplaats) is het leren van de Nederlandse 

taal. Een van de betere manieren om dit te leren in hun woonomgeving is de omgang met 

“medebewoners” in hun woonplaats. Dit kan bijv. door zich op te geven bij een sportvereniging of het 

verrichten van Vrijwilligerswerk. Acceptatie binnen de gemeenschap en deelname aan vrijwilligerswerk 

geeft naast het opdoen van kennis in hun woonomgeving ook méér mogelijkheden voor het verkrijgen 

van een betaalde baan! Lees verder in deze Flits over de familie Ali. 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD OF STAGE 



                     

Heb jij je zaakjes al op 

orde?  

 

AVG wet 

Op 25 mei 2018 trad de 

Algemene verordening 

gegevensbescherming 

(AVG) in werking. Alle 

vrijwilligersorganisaties 

moeten gaan nadenken 

over welke 

persoonsgegevens van 

vrijwilligers, leden, 

deelnemers en cliënten ze 

bewaren en hoe ze die 

beveiligen. De wet kent 

drie belangrijke thema’s: 

organisaties moeten 

nadenken over welke 

persoonsinformatie ze 

bewaren en hoe ze de 

persoonsinformatie 

beschermen. Ook dient 

men datalekken te 

melden. 

 

Criminelen infiltreren verenigingsleven 

Personen met een dubieuze achtergrond proberen zich regelmatig 

als weldoener te profileren. Ze sponsoren (sport)verenigingen, 

zitten achter stichtingen voor goede doelen, organiseren 

evenementen, zijn actief in de zorg, of regelen van alles voor 

buurtbewoners. Het verschijnsel was al uit het buitenland bekend. 

De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar investeerde veel in 

sociale voorzieningen. Nu is voor het eerst ook door de Universiteit 

van Tilburg systematisch onderzoek in Nederland gedaan. 

Gemiddeld heeft een op de drie gemeenten een criminele weldoener 

binnen haar grenzen. Lees verder op: 
Bron: www.vrijwilligerswerk.nl/criminelen-infiltreren-verenigingsleven 

 

 

Meer vrijwilligers in regeling Gratis 

VOG per 1 november 2018 

Het kabinet vindt het belangrijk dat 

vrijwilligerswerk veilig is en daarom 

kunnen vanaf 1 november 2018 veel 

meer organisaties deelnemen aan de 

regeling Gratis VOG. In de huidige 

regeling konden vrijwilligers die werken 

met minderjarigen of met mensen met 

een verstandelijke beperking gratis een 

Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Wat 

gaat er veranderen? 

Bron:https://www.gratisvog.nl/voorwaarden 

- de nieuwe regeling geldt voor álle 

vrijwilligers die werken met kwetsbare 

mensen 

- De organisatie moet wel ingeschreven 

staan bij de Kamer van Koophandel en, 

als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-

herkenning hebben. En, een plan hebben 

waarin regels en richtlijnen staan 

omschreven over veilig vrijwilligerswerk, 

een goed aannamebeleid voor nieuwe 

vrijwilligers en/of het hebben van 

gedragsregels. Kerkelijke organisaties 

moeten voldoen aan dezelfde 

voorwaarden als andere organisaties, 

maar kunnen niet deelnemen via 

www.gratisvog.nl. Kerkelijke organisaties 

vinden meer informatie op www.cioweb.nl. 

voor sportorganisaties: 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-

beleid-sportorganisaties  

en voor alle andere organisaties: 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-

beleid-vrijwilligersorganisaties 
 

Motivaction over de toekomst van 

Vrijwilligerswerk: CHANGE 

Met welke verandering hebben we te maken over 

hoe mensen zich inzetten als vrijwilliger?  Zijn de 

huidige vrijwilligers in motivatie ook de toekomstige 

vrijwilligers?  Hoe zijn deze toekomstige vrijwilligers 

te typeren? Zou je een grotere diversiteit aan 

vrijwilligers kunnen betrekken? 

Dit alles levert 8 groepen op die voor het overzicht 

teruggebracht zijn naar vier: 

1. Plichtsgetrouwen; mensen die sterke 

normen en waarden hanteren en loyaal zijn 

aan de gemeenschap (13%)  

2. Verantwoordelijken; mensen die 

zelfredzaam zijn en maatschappelijk 

betrokken (30%)  

3. Pragmatici; mensen die meer 

individualistisch zijn, de wereld zien in eigen 

kansen en persoonlijke doelen (25%). 

4. Structuurzoekers; mensen die sterker op 

het eigen materiele leven, het eigen 

relaties/gezin zijn gericht en erkenning en 

bevestiging zoeken (32%).  

lees verder op: 

https://netwerken.nov.nl/nieuws+en+blogs/1055786.aspx  

 

 

Nieuwe cijfers over vrijwillige inzet 

 

Met enige regelmaat publiceert het CBS-cijfers over 

het vrijwilligerswerk in Nederland. Dit jaar is er op 

verzoek van VWS en in samenspraak met de 

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) een 

aantal vragen over vrijwilligerswerk toegevoegd aan 

het onderzoek om een meer gedetailleerde beeld te 

krijgen van de vrijwilligers en het soort 

vrijwilligerswerk in Nederland. Er zijn vragen 

toegevoegd over de frequentie van het 

vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang 

men actief is, de tevredenheid en de motieven. 

lees verder op: https://vrijwilligerswerk.nl/nieuwe-cijfers-

over-vrijwillige-inzet 

 

  

 

https://vrijwilligerswerk.nl/nieuwe-privacywetgeving-ook-voor-vrijwilligersorganisaties
https://vrijwilligerswerk.nl/nieuwe-privacywetgeving-ook-voor-vrijwilligersorganisaties
https://vrijwilligerswerk.nl/criminelen-infiltreren-verenigingsleven
http://www.cioweb.nl/


                     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Vrijwilligsters Marloes de Vries en Suzan 

Verstappen over vrijwilligerswerk bij  

‘De 2de Kans’ in Heel 

Over ‘De 2de Kans’ 

Marloes is 58 jaar en vertelt: Ik ben nog altijd werkzaam in de 

zorg en doe ernaast dit werk. ‘De 2de Kans’ is opgezet vanuit 

de filosofie dat iedereen een nieuwe kans verdient en moet 

kunnen krijgen. Hier kunnen mensen met hun mogelijkheden 

en vaardigheden experimenteren, leren, maar vooral ook een 

leuke, gezellige en zinvolle dagbesteding zelf vormgeven. De 

mensen die hier werken zijn cliënten van verschillende 

organisaties in de zorg, die hier als vrijwilliger komen. 

Ook Suzan, 67 jaar, komt uit de zorg en werkte 46 jaar bij 

Daelzicht. “Na mijn pensionering had ik tijd om mijn huis op te 

ruimen. Spulletjes die nog goed waren vond ik jammer om weg 

te gooien. Zo kwam ik in contact met  ‘De 2de Kans’. 

Voor oudere mensen uit het dorp is dit ook een 

ontmoetingspunt. Bij een kopje koffie is het gezellig bijkletsen. 

Verder is er veel aanloop van mensen die spullen komen 

brengen. 

Het valt hen niet op dat hier mensen werken met een handicap.” 
 

Sinds juni 2011 is de winkel ‘De 2de Kans’ geopend in de Dorpstraat te Heel. ‘De 2de Kans’ is 
opgezet vanuit de filosofie dat iedereen een nieuwe kans verdient en moet kunnen krijgen. Hier 
kunnen mensen met hun mogelijkheden en vaardigheden experimenteren, leren, maar vooral 

ook een leuke, gezellige en zinvolle dagbesteding zelf vormgeven. 

In het dorp met zijn 4500 inwoners, wonen ook meerdere mensen met een beperking, die 
regelmatig de winkel bezoeken, iets komen kopen of een praatje komen maken. Daarnaast 

bezoeken veel toeristen het dorp vanwege zijn waterrijke omgeving, natuur en camping 
faciliteiten.  

De winkel is een mix van nieuwe - en tweedehands (2de Kans) spullen die te koop worden 
aangeboden. De ‘2de Kans’ spullen worden gedoneerd door mensen, die het zonde vinden om 

deze spullen weg te doen of er geen andere bestemming voor weten. Sinds de winkel geopend 
is, hebben al veel mensen een bezoek gebracht om iets te kopen of om spullen te brengen. 

Een veel gehoord compliment is dat mensen hun waardering uitspreken voor de manier 
waarop de winkel is ingericht en alles er zo netjes uitziet. Dit is een van de sterke kanten van 

dit initiatief. Daarnaast beschikt de winkel over een ruimte waar cliënten kunnen rusten en 
ontspannen. Klanten en cliënten moeten in een plezierige omgeving kunnen winkelen en 
werken. 
bron: http://www.de2dekans.com/Dagbesteding/Over-ons/  



                     

 

  

  

 

Vluchtelingen die via het AZC (Asielzoekerscentrum) een verblijfsvergunning en woonruimte 

krijgen toegewezen in een gemeente in Nederland worden verder aangeduid als ‘Statushouders’. 

Inburgeren betekent: Nederlands leren en weten hoe onze samenleving in elkaar zit. Deze 

procedure is ook doorlopen door Jasim Ali en zijn gezin en nu woonachtig in Maasbracht. Jasim Ali 

is sinds 2009 in Nederland en werd drie jaar geleden herenigd met zijn gezin (zijn vrouw 

Ghazalah en kinderen).  

                                        

                          

De voorbije jaren zijn Jasim, zijn vrouw en kinderen ingeburgerd in de Maasbrachtse 

gemeenschap. Naast de term ‘inburgeren’, volgens de Nederlandse overheid, is het ook belangrijk 

en zeer wenselijk dat deze statushouders kennis opdoen van hun woonomgeving en deelnemen 

aan de lokale gemeenschap.                                                                                                                                             

Dit gezin heeft hier optimaal gebruik van gemaakt door allerlei activiteiten die ze vaak ook met 

hulp van dorpsgenoten, begeleiders van Vluchtelingenwerk en vrijwilligers van Steunpunt 

Vrijwilligers Maasgouw oftewel KlikMaasgouw hebben gerealiseerd.  Zo is dit gezin in Maasbracht 

al bij diverse instanties en verenigingen opgenomen en geïntegreerd! Kijk hierbij naar vader 

Jasim, die een grote groentetuin heeft midden in Maasbracht en daarnaast werkt als vrijwilliger 

bij PSW (Pedagogisch Sociaal Werk). Op deze locatie en op nog meerdere locaties in Maasbracht, 

zoals de Spil en het zorgcentrum, onderhoudt hij ook de daarbij behorende tuinen. Door deze 

hobby en vrijwilligerswerk heeft hij al veel vrienden en kennissen opgedaan binnen de 

Maasbrachtse gemeenschap. Ook drie van zijn zonen zijn actief binnen Maasbracht. 

Twee jongens, Bazhad (28) en Arshad (24) zijn voetballers bij MBC (Maasbracht-Beek- 

Combinatie) in Maasbracht. Door deze voetbalsport hebben ze veel vrienden en kennissen 

opgedaan en zijn opgenomen binnen deze sportvereniging en leefgemeenschap, hetgeen ook een 

zeer positieve bijdrage geeft aan hun Nederlandse taalgebruik. 

De drie zonen waaronder ook zoon Nashat (31) hebben alle drie betaalde banen in Sittard, 

Roermond en Maasbracht. Ook hun jongste gezinslid Hella (18) is bezig met een vooropleiding in 

Roermond en wil/zal begin 2019 starten met een door haar gewenste verpleegkundige opleiding.  

Met name door deelname en acceptatie binnen de lokale gemeenschap is gebleken dat dit gezin 

zich steeds meer thuis voelt in deze voor hun nog altijd andere en vreemde omgeving. Ook is 

gebleken dat de leden van dit gezin door deze lokale inburgeringsactiviteiten steeds 

nieuwsgieriger zijn geworden en veel vragen stellen over hun toekomstige mogelijkheden en 

kansen.                                                                                                                                                              

Voor wat betreft de ontwikkelingen die er zijn tussen overheid en gemeente met betrekking tot 

inburgering is een dergelijke benadering zeer hoopvol en kan positief uitpakken voor 

statushouders. Ook is dit als voorbeeld genoemde gezin Ali een prikkel voor de Maasgouwse 

gemeenschap om deze statushouders te ondersteunen en open te staan voor hun verdere 

opname binnen onze leefomgeving.                     

Vrijwilliger Jasim Ali 

Gevlucht uit Irak en dan inburgeren in Maasbracht 
 

Van links naar rechts; Arshad, Bazhad, moeder Ghazalah, vader Jasim en Nashat 

Dochter Hella ontbreekt op de foto. 



                     

 

Redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn er te 

over. Of je je nou dagelijks bij jou in de buurt wil 

inzetten als vrijwilliger of op een vrije zondag iemand 

wil helpen op afstand. Vrijwilligerswerk kent geen 

grenzen! Wacht niet langer en kijk op 

www.klikmaasgouw.nl of vraag meer informatie aan 

om ook je steentje bij te dragen via tel: 0475-852500. 

 

Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het 

vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt 

het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en 

gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt 

informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en 

bemiddeling zijn kosteloos. 

Wij hebben diverse leuke vacatures 

Meer informatie over de vacatures vind je in 

de vacaturebank op onze website. 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw 

Bezoekadres: Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil 

Suikerdoossingel 49, Maasbracht 

Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur 

E-mail: info@klikmaasgouw.nl 

Website: www.klikmaasgouw.nl 

Facebook: facebook.com/klikmaasgouw 

Telefoon: (0475) 85 25 00 

 

 

Op 7 december is het weer Nationale Vrijwilligersdag! 

KlikMaasgouw zet dan weer een aantal vrijwilligers in de 

bloemetjes. 

http://www.klikmaasgouw.nl/vacaturebank
http://www.klikmaasgouw.nl/
mailto:info@klikmaasgouw.nl
http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.facebook.com/klikmaasgouw

