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Informatie  WelZijn Krimpenerwaard  Nieuwsbrief  -  4e kwartaal 2022 

 
Beste vrijwilliger(s),    
    
Het jaar loopt ten einde; een jaar waarin we gelukkig 
weer - na de coronaperiode - activiteiten mochten 
organiseren en onze diensten konden her-
vatten. Ook een jaar waarin wij als één brede 
welzijnsorganisatie steeds meer de weg weten te 
vinden en samenwerkingen aan gaan met partner-
organisaties op gebied van welzijn. Fijn dat alles 
weer van start is gegaan. Hopelijk mogen en kunnen 
we deze winterperiode met alle activiteiten en 
diensten blijven doorgaan!  
   
 
Welke vrijwilligers willen met ons meedenken?  
Een van de zaken waarmee we aan de slag gaan is 
het opstellen van een éénduidig vrijwilligersbeleid. 
Naast de input van onze medewerkers willen we ook 
graag de input van onze eigen vrijwilligers betrekken: 

wat is voor jullie belangrijk? wat moet WelZijn 
Krimpenerwaard zeker behouden? wat wordt gemist 
en waar moet aan gewerkt worden?   
Wij zoeken vrijwilligers die – tijdens een kop koffie – 
met een externe persoon in gesprek willen om aan te 
geven wat er (niet) goed gaat, wat belangrijk is voor 

vrijwilligers en waar WelZijn Krimpenerwaard nog 
aandacht aan mag besteden. Wij hopen heel graag 
dat u als vrijwilliger mee wilt denken om ons te 
helpen. We horen het graag zodat we jullie kunnen 
uitnodigen voor deze bijeenkomst. Meer 

informatie/aanmelden bij Inge Bonhof 
i.bonhof@welzijnkrimpenerwaard.com     
   
    
Noteer alvast in je agenda!  
Op donderdag 15 december a.s. organiseren wij een 
gezellige vrijwilligersinloop op onze drie locaties 
Schoonhoven, Lekkerkerk en Bergambacht) tussen 
16.00 en 18.00 uur, t.w.: Schoonhoven, Lekkerkerk 
en Bergambacht. We willen daarvoor al onze 
vrijwilligers uitnodigen om persoonlijk te kunnen 
bedanken en een kleine attentie mee te geven. Een 
aparte uitnodiging wordt nog toegestuurd.  
 

  

   
AGENDA   
    
24 november Workshop 'Doodgewoon Luisteren' 

(vol)   
8 december  Workshop 'Doodgewoon luisteren'   
15 december Bijeenkomst met kerstattentie  
8 maart 2023 Workshop 'Motiverende 

Gespreksvoering'   
Juni 2023 Workshop 'Grenzen aangeven'   
 

   
  

 
WORKSHOPS & TRAININGEN VRIJWILLIGERS   
 
Deelname aan de workshop is gratis, je bent van 
harte welkom Voor deelname aan een van de 
workshops graag aanmelden via 085 – 066 23 70 
(tussen 9.00 en 12.30 uur) of 
info@welzijnkrimpenerwaard.com.   
  

 
Doodgewoon luisteren 
Donderdag 8 december 2022 van 13.30-16.30 uur 
Locatie:  Oranjeplaats 45b in Schoonhoven.   
(Extra bijeenkomst vanwege het grote aantal 
aanmeldingen.)  
   
Hoe voeren we een goed gesprek over de dood? 
Wat kan ons daarbij helpen? Luisteren naar angst, 
rouw en verlies rondom de dood is enorm belangrijk! 
41% van de Nederlanders praat nooit over de dood 
en 54% van de mensen geeft aan niet genoeg 
gesproken te hebben over dood met iemand die er 
nu niet meer is. Hierdoor is er na een overlijden 
meer verdriet en wordt het rouwproces bemoeilijkt. 
Luisteren is een vaardigheid, die begint met het 
vermogen om te ontvangen. Deze avond besteden 
wij aandacht aan een stukje inzicht om vervolg-
stappen te leren zetten, ervaringen met en emoties 
over de dood, dooddoeners & ruimtegevers, etc.   
 
De training wordt verzorgd door Stichting 

LuisterGoud.    
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Motiverende gespreksvoering  
7 of 8 maart 2023  - avond (tijd volgt nog). Locatie: 
De Tulp, Burg. Huijbrechtstraat 2, Bergambacht   
   
Motivatie gaat onder andere over de juiste 
combinatie vinden tussen willen, kunnen en het 
geschikte moment vinden waarop de cliënt tot actie 
overgaat. In deze workshop worden handvatten 
aangereikt met als doel te voorkomen dat de cliënt in 
de weerstand schiet over een voorstel. In de 
workshop ontvang je handvatten die je kunt inzetten 
zoals: - waardenhiërarchie: wat vindt je cliënt nu écht 
belangrijk in het leven; doelen stellen; beperkingen 
en mogelijkheden aftasten; alternatieven afwegen en 
tot een besluit komen; volhouden en doorgaan na de 

eerste stappen.    
De handvatten hebben als doel te voorkomen dat je 
cliënt in de weerstand schiet over het voorstel. Aan 
de ene kant theorie over motivatie, communicatie en 
gedrag met aan de andere kant een aantal 
praktische oefeningen om te ervaren hoe je de 
aangereikte handvatten kan inzetten in jouw eigen 

werk met cliënten. Laagdrempelig, leuk, leerzaam.   
 

De training wordt verzorgd door Henk Soutendijk, 

coach Matrixpraktijk Krimpenerwaard   
   
 
Omgaan met grenzen & gezamenlijke maaltijd   
Juni 2023. De exacte datum en tijd wordt in de 
volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.     
  
 

  
 

VRIJWILLIGERSVACATURES    
 
 

 
 
 
 
Hierna een paar vacatures van devrijwilligersbank.nl  

uitgelicht. Ken je iemand die dit leuk vindt of wil je 
zelf meer informatie? We vertellen graag meer!  
  

 

* Postbezorger voor Gouderak-dorp   
Een aantal keren per jaar bezorgen van 

geadresseerde mailings of flyers voor 
seniorencomplexen in het dorp van Gouderak (de 
dijk wordt gedaan door een vrijwilliger).   

 * Administratieve Hulp in Haastrecht  
Het bieden van ondersteuning bij financiële en 
administratieve vragen.  
 

* Bestuursleden Lokale Commissie 
  Bergambacht  
Vrijwilliger zijn bij de Lokale Commissie hoeft niet 
altijd een wekelijkse bezigheid te zijn. Uiteraard zijn 
wij heel erg blij met kandidaten die elke week een 
paar uurtjes mee helpen, maar ook vrijwilligers die 
beperkt zijn in hun tijd, zijn van harte welkom!  
  
* Chauffeurs voor (ziekenhuis)vervoer in alle 
kernen. Met de eigen auto kwetsbare inwoners naar 
hun afspraak brengen.   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze en nog veel meer vrijwilligersvacatures op 
www.devrijwilligersbank.nl    

 
 

Een hartelijke groet  
vanuit WelZijn Krimpenerwaard!  

  

  

  

  

  
  
 
Social Media   
Wij zijn dagelijks heel actief op social-media, Facebook en 
Instagram, heeft u al een kijkje genomen op onze pagina’s? 
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