
  WELZIJNS            NIEUWS 

 

WelZijn Krimpenerwaard  •  Postbus 47  •   2860 AA Bergambacht  •  085  -  066 23 70  •  www.welzijnkrimpenerwaard.com 

 Vrijwilligersinformatie  WelZijn Krimpenerwaard  Nieuwsbrief  -  mei ’22 

 
Beste vrijwilligers,  
  
Fijn dat op dit moment de corona-maatregelen zijn ver-
soepeld en alleen nog enkele adviezen gelden. We hopen 
dat u weer met veel plezier aan de slag bent gegaan! 
Inmiddels zijn we aardig op weg om alle diensten vanuit 
één welzijnsorganisatie aan te bieden. Soms levert dit nog 
uitdagingen op omdat we nu meer moeten uitzoeken 
voordat het goed naar buiten kan worden gebracht. We 
hopen dat u daarvoor begrip heeft en bedanken u nu al 
voor uw geduld.  
  
Vanaf 1 mei a.s. is Anja Grootveld in dienst gekomen bij 
WelZijn Krimpenerwaard. Anja zal als projectmanager o.a. 
aan de slag gaan met de herinrichting van de welzijns-
punten, ontwikkelingen preventieteam en andere 
projecten ondersteunen.  
  
Ons jaarverslag 2021 is gereed. Mocht u belangstelling 
hebben, dan kunt u deze vinden op onze website onder 
tabblad ‘Over Ons/Informatie’. En ook onze website is 
vernieuwd. Neemt u gerust een kijkje en mocht u dingen 
missen of onduidelijk zijn, dan hopen wij dat u dit aan ons 
wilt doorgeven zodat wij de site kunnen optimaliseren. 
WelZijnKrimpenerwaard  
  
Het bestuur van WelZijn Krimpenerwaard is uitgebreid! 
Daar zijn we heel blij mee. Lia Wentick en Erna Pfaff 
zullen als vrijwillig bestuurslid onze organisatie vertegen-
woordigen en meedenken over het beleid van WelZijn 
Krimpenerwaard.  
Lia Wentick is woonachtig in Schoonhoven en heeft een 
bedrijfskundige achtergrond. Eén van haar doelstellingen 
als bestuurslid is het vergroten van de veiligheid en 
tevredenheid van cliënten.  
Erna Pfaff is woonachtig in Stolwijk en heeft veel kennis 
en ervaring op het gebied van Personeel & Organisatie. 
Erna wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen 
van het welzijn van alle inwoners van onze gemeente en 
daarbij komt haar affiniteit en ervaring met het sociaal 
domein en haar bestuurlijke ervaring goed van pas.  
We wensen hen heel veel succes met hun bestuurstaak!  

 

 
ONKOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGERS  
In onze kernen worden verschillende vergoedingen 
berekend. We zijn momenteel bezig om alle tarieven en 
vergoedingen gelijk te trekken voor alle inwoners alsook 
voor alle vrijwilligers. Wat betreft de onkostenvergoeding 
voor de auto hanteren we, met ingang van heden, de 
volgende tarieven. Voor vervoer naar locaties/specifieke 
adressen is een vergoeding van 20 cent per kilometer 
beschikbaar. U kunt dit declareren via het declaratie-
formulier vrijwilligers waarop dit bedrag ook is vermeld.   
  
  

  
  
   
Dit tarief is vastgesteld volgens de ANWB-richtlijnen.  
Voor het vrijwillig ziekenhuisvervoer zijn aparte (vaste) 
tarieven berekend. Dit bedrag is hoger omdat we hierin 
meerdere zaken (zoals APK-goedgekeurd, minimaal een 
WA-verzekering en een schone auto als er iemand wordt 
vervoerd) hebben meegenomen. De tarieven hiervoor zijn 
volgens de richtlijnen van ANWB-automaatje vastgesteld. 
Betaling van deze ritten wordt door de cliënt rechtstreeks 
aan de vrijwillige chauffeur gedaan.  
Voor overige gemaakte kosten kunt u ook het declaratie-
formulier vrijwilligers gebruiken; een formulier kunt u 
aanvragen via ons algemene nummer of via één van de 
medewerkers. Voor het declareren van onkosten geldt dat 
u dit wel heeft afgestemd met de betreffende medewerker 
waarvan u de taak, opdracht of verzoek heeft gekregen.  
  
  
VRIJWILLIGERS ZOMERBORREL OP 8 JUNI  

We nodigen u graag uit voor een 
gezellige zomerborrel op 
woensdagmiddag 8 juni a.s. Het is al 
lang geleden dat we gezellig met alle 
vrijwilligers bij elkaar konden komen. 
We zouden dit graag op één locatie 
doen en hopen dat u erbij kunt zijn.   

Een uitnodiging wordt u één dezer dagen 
toegestuurd.  
Dit jaar is gekozen voor de locatie in Schoonhoven, 
Oranjeplaats 45b. Het thema is Zonnig & Zomers .  
We zouden het leuk vinden als u in/met een zomers tintje 
komt, bijvoorbeeld een fleurige blouse of shirt, een leuke 
zonnebril of een vrolijke pet. Mocht het vervoer een 
probleem zijn, laat het ons weten zodat we kunnen 
bekijken of u met iemand mee kunt rijden. We hopen met 
u allen een gezellige bijeenkomst te houden. Al onze 
medewerkers zullen u graag ontvangen! Meer informatie 
leest u in de uitnodiging!  
  
  
ONDERZOEK VRIJWILLIGERS  
Binnenkort zal Karen Wink – Verdonk als stagiaire voor 
ons een enquête onder vrijwilligers uitzetten in het kader 
van haar afstudeeropdracht. Zij gaat aan de slag om te 
bekijken wat het voor u prettig maakt om als vrijwilliger 
aangesloten te zijn bij WelZijn Krimpenerwaard, wat voor 
u belangrijk is en wat misschien niet. Zeker nu we als één 
grote welzijnsorganisatie aan de slag zijn gegaan, is het 
goed om inzichtelijk te krijgen waar we op moeten letten 
wat betreft het vrijwilligersbeleid. We hopen dat u hieraan 
uw medewerking wilt verlenen; u helpt Karen met haar 
onderzoek maar u helpt ons ook doordat we met uw 
informatie ons vrijwilligersbeleid kunnen optimaliseren 
waar mogelijk. U ontvangt de enquête in uw mailbox.  
  

https://welzijnkrimpenerwaard.com/
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TRAINING & CURSUSSEN VRIJWILLIGERS  
Voor de zomermaanden organiseren wij nog één training. 
We hopen dat u erbij kunt zijn. Heeft u behoefte aan een 
specifieke training, laat u het dan weten via 
i.bonhof@welzijnkrimpenerwaard.com.   
  
Communicatie naast de cliënt – dinsdag 21 juni  
Deze training is gericht op communicatie op gelijkwaardig 
niveau: hoe communiceren we, wat zijn bekende valkuilen 
in de communicatie en hoe zorgen we ervoor dat de cliënt 
zelf de regie blijft houden. Gebruik van LSD: Luisteren – 
Samenvatten – Doorvragen. Goed om bewust te zijn van 
uw manier van communiceren naar anderen en welke 
manieren u kunt inzetten voor een goede communicatie.  
Trainer voor deze bijeenkomst is Henk Soutendijk, coach 
matrixpraktijk Krimpenerwaard.  
Wij zouden het fijn vinden als u zich vooraf aanmeldt via 
ons algemene nummer: 085-0662370.  
Locatie: kantoor WelZijn Krimpenerwaard in Lekkerkerk, 
Talmastraat 1 (in de bibliotheek)  
Datum: dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur.  
  
  
  
VACATUREBANK VRIJWILLIGERS  
- Postbezorgers  
Welke vrijwilligers hebben tijd om ons, ongeveer 1x per 
maand, te helpen bij het bezorgen van brieven en/of flyers 
in uw eigen kern. De ene keer betreft het geadresseerde 
brieven; de andere keer flyers voor seniorencomplexen en 
aanleunwoningen. Wilt u ons helpen zodat we u mogen 
bellen als we een mailing hebben? Wilt u dit doorgeven 
via i.bonhof@welzijnkrimpenerwaard.com of één van de 
medewerkers. We zouden er echt heel blij mee zijn!  
  
Overige openstaande vacatures voor vrijwilligers:   
- Gastvrouwen spelochtend in ’t Ingse Hof in    
  Bergambacht  
- Gastvrouw/-heer Buurtkamer Lekkerkerk en Krimpen  
  aan de Lek (volgens rooster)  
- Maatjes voor de kernen Stolwijk, Ouderkerk a/d IJssel en  
  Gouderak  
  
Kent u iemand of lijkt het u zelf leuk om aan een van deze 
activiteiten bij te dragen? U kunt dan een kijkje nemen op 
www.devrijwilligersbank.nl, maar u mag ons ook bellen via 
ons algemene telefoonnummer 085 - 066 23 70 zodat we 
u met de juiste medewerker in contact kunnen brengen.  
  
Vrijwilligers gezocht voor Testronde Beeldbellen.  
We zoeken vrijwilligers die nog niet zoveel ervaring 
hebben met het Beeldbellen via Teams om onze nieuw 
opgezette handleiding uit te proberen. We willen dit graag 
testen zodat de handleiding compleet is en verstuurd kan   
worden naar andere doelgroepen, zoals mantelzorgers of 
kwetsbare ouderen. Het is fijn dat we dan bereikbaar zijn 
voor mensen zijn die niet makkelijk de deur uit kunnen. En 

hopen hen op deze manier te kunnen bereiken en te 
spreken als dat nodig is.  
Zou u mee willen helpen met het testen hiervan, dan 
ontvangt u van ons de handleiding en zal op een 
afgesproken datum en tijdstip het beeldbellen worden 
gestart. Graag aanmelden bij Ytie Medema: 
y.medema@welzijnkrimpenerwaard.com  
  
  
DE AGENDA  
8 juni - Zomerborrel voor alle vrijwilligers  
21 juni - Interactieve Communicatietraining voor 
vrijwilligers  
  
  
Ten slotte....  
Wij wensen u een fijne zomerperiode toe! Onze 
medewerkers zullen binnenkort van hun welverdiende 
vakantie gaan genieten. De inloopspreekuren zullen hier 
en daar i.v.m. vakantie sluiten, maar wij blijven wel 
bereikbaar voor uw vragen op onze kantoren.  
  

  
  
Website en Social Media  
Meer informatie over onze diensten en activiteiten vindt u 
op onze nieuwe website www.welzijnkrimpenerwaard.com 
Wij zijn ook te volgen op social media (Facebook en 
Instagram). Daar worden dagelijks foto’s/video’s en 
informatie gepost van onze acties, diensten en 
activiteiten.  
‘Like’ onze pagina WelZijn Krimpenerwaard en u blijft van 
alles op de hoogte!  

 

  
  

  
 
Een hartelijke groet van WelZijn Krimpenerwaard!  
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