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Aan onze opdrachtgever 

STRATEGISCHE HIGHLIGHTS 

2019 was een dynamisch jaar voor stichting VIPvoorElkaar (hierna VIP of de stichting). We kregen de 

opdracht om samen met Contour de Twern de dorpsondersteuning op te zetten. Daarnaast hebben we 

actief aansluiting gezocht bij het formeren van het Dorpsteam en het komen tot een integrale werkwijze. 

VIP heeft ook in 2019 laten zien waar haar kracht zit: een wendbare club die van onderop snel inspeelt 

op veranderende omstandigheden, mede door kennis en ondersteuning vanuit de koepelsamenwerking 

met SCMO. Met en voor inwoners werken wij aan een mooiere, betrokken en weerbaardere 

samenleving. Wat onze resultaten zijn in 2019 leest u in dit jaarverslag. 

HIGHLIGHTS RESULTATEN 

Halverwege 2019 zijn de voorbereidingen voor het ANWB Automaatje gestart.  Hieraan is hard gewerkt 

door de samenwerkende partners, de gemeente en het VIP.  Met groot resultaat. Er ligt een breed 

gedragen plan dat omarmd wordt door de gemeenschap.  Het VIP heeft eind 2019 van de gemeente de 

opdracht gekregen om het project te coo rdineren. Deze taak sluit perfect aan bij de diverse 

welzijnsactiviteiten die het VIP al uitvoert.  

In opdracht van de gemeente organiseerden we in 2019 de Dag van de Vrijwilliger. Als snel bleek de 

activiteit onder vrijwilligers populair. 525 vrijwilligers werden ontvangen op vier locaties. Het was 

passen en meten in de twee culturele centra en daardoor konden we iedereen welkom heten. Een 

aanzienlijk deel van de lunches is aangeboden door lokale ondernemers, waaronder de bakkers, slagers 

en supermarkten. Ook de culturele centra waren een grote sponsor en hebben personeel om niet ingezet 

om de dag te laten slagen. 

HIGHLIGHTS STICHTING VIP VOOR ELKAAR 

Na de zomervakantie is er een nieuwe algemene coo rdinator begonnen. Door verhoging van het 

subsidiebedrag konden de coo rdinatie uren flink worden uitgebreid. Met de komst van de nieuwe 

coo rdinator is ook het kennisniveau over het sociaal domein verhoogd. VIP heeft de kwaliteitsslag 

kunnen maken die noodzakelijk was om haar preventieve rol in de basisstructuur op te pakken. 

Bovendien is er nog meer aansluiting gevonden met (vrijwilligers)organisaties en lokale ondernemers. 

VOORUIT KIJKEN 

In 2020 gaan we het vrijwilligerswerk en het elkaar helpen verder promoten en onze zichtbaarheid 

vergroten. Ook gaan we onze inzet verbreden naar de andere sectoren waarin vrijwilligers actief zijn 

zoals milieu, verkeer en sport. Daarnaast gaan we in 2020 de inhoudelijke taken van VIP en het 

Dorpsteam verder vervlechten en de onderlinge samenwerking vergroten.  

 

Ingrid Langen – de Kanter 

Directeur Bestuurder VIPvoorElkaar 

17 mei 2020 
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Beleidsdoelen 

DE SUBSIDIEOPDRACHT 

Stichting VIPvoorElkaar heeft van de gemeente Gilze en Rijen de opdracht om bij te dragen aan het 

algemene beleidsdoel dat iedereen uit de gemeente mee kan doen (Beleidskader Sociaal Domein). 

Daarnaast heeft VIP de opdracht om het vrijwilligerswerk en het informeel helpen te bevorderen. Het VIP 

heeft zich in 2019 ingezet voor de volgende beleidsdoelen:  

1. Het bevorderen dat iedereen uit de gemeente mee kan doen. 

2. Het bevorderen van het vrijwilligerswerk: 

a. Het werven en bemiddelen (ook wel matchen genoemd) van vraag en aanbod. 

b. Het promoten van vrijwilligerswerk. 

3. Het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken: 

a. Organiseren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 

b. Het geven van informatie en advies. 

Daarnaast heeft de gemeente medio 2019 een aanvullende opdracht gegeven om: 1) de 

dorpsondersteuning op de zetten samen met Contour de Twern (versterking en vernieuwing sociale 

basis), 2) via financie le maatjes bij te dragen aan de preventie van schulden en 3) overname taken van 

WZSW. 

HET TEAM 

Het team bestaat eind 2019 uit een algemeen coo rdinator (28 uur) en een coo rdinator projecten (21 uur). 

Zij worden ondersteund door een vrijwillig team van in totaal 14 mensen met diverse expertise 

(vormgeving, ICT, communicatie en PR). Ook de vrijwillige projectcoo rdinatoren en loketmedewerkers 

maken deel uit van het team. Alle projectcoo rdinatoren hebben elk een groep van vrijwilligers aan zich 

verbonden. Hierdoor komt het totaal aantal vrijwilligers dat via VIPvoorElkaar aan de slag is eind 2019 

uit op 150 mensen. Stichting VIP wordt professioneel ondersteund door medewerkers van SCMO op het 

gebied van financie n, facilitaire zaken en directiezaken.  

DE AANPAK 

De stichting heeft met haar fysieke loket functie, de reguliere en incidentele activiteiten, de diverse 

maatjesprojecten en de online marktplaats voor vrijwillige inzet, ook in 2019 mooie resultaten geboekt. 

Per 1 oktober 2019 is de telefonische bereikbaarheid uitgebreid en is het VIP nu 5 dagen per week 

bereikbaar van 9:00 – 17:00 uur. Met onze ruime bereikbaarheid zijn wij onderscheidend ten opzichte 

van andere vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, zowel regionaal als landelijk. Vragen die binnenkomen 

worden snel opgepakt en uitgezet, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening in 2019 verder is 

toegenomen. Dit is belangrijk voor inwoners die bellen, maar zeker ook voor beroepskrachten die soms 

snel een oplossing nodig hebben en die gevonden kan worden via de informele netwerken en vrijwilligers 

of door een combinatie van professionele en informele hulp.  

In dit jaarverslag leest u op welke wijze de stichting aan haar doelen heeft gewerkt en welke resultaten 

daarmee zijn geboekt.  
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Resultaten 

Voor alle vaste projecten laten we zien welke activiteiten er zijn opgepakt om de beleidsdoelen na te 

streven en welke resultaten er zijn behaald. We geven ook inzicht in de ervaringen van onze deelnemers.  

 

FINANCIËLE MAATJES 

Financie le maatjes zijn vrijwilligers die  inwoners met financie le problemen ondersteunen.  De maatjes 

trekken langere tijd samen op zodat de inwoners de tijd krijgt weer structuur aan te brengen in de 

financie le administratie. VIP werft de maatjes en begeleidt en ondersteunt hen. Hiervoor wordt nauw 

samengewerkt met het IMW. De financie le maatjes zijn gekoppeld aan een inwoners e n aan een 

maatschappelijk werker.  Zo kan de vrijwilliger en de hulpvrager altijd terugvallen op de expertise van 

het maatschappelijk werk. Ook met andere netwerktpartners zoals de Voedselbank, de Weggeefhoek en 

de beroepskrachten van het Budgetcafe  wordt samengewerkt. 

RESULTATEN 

In 2019 zijn 5 trainingen verzorgd door het NIBUD om vrijwilligers te trainen. In totaal hebben 11 

financie le maatjes aan deze training deelgenomen en een certificaat behaald. 15 hulpvragers zijn in 

2019 gekoppeld aan een financieel maatje.  

 

 

 

 

 

 

Vacature voor financiële maatjes op vipvoorelkaar.nl 

ERVARINGEN 

“Ik ben zo blij dat ik hulp krijg van een maatje, want ik overzie het zelf echt niet meer”. 

“Ik ben blij dat ik mijn expertise in kan zetten om een ander te ondersteunen!”. 

“Alleen het feit dat iemand mij graag wil helpen is al een stok achter de deur voor me”. 
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GILZERIJEN LEEST VOOR! 

In het project GilzeRijen leest voor! werken verschillende partijen samen om leesachterstand bij kinderen 

tussen de 3 en 8 jaar te helpen verminderen. Dit gebeurt door het voorlezen in gezinnen met kinderen te 

faciliteren en te stimuleren. Het voorlezen gebeurt door vrijwilligers die zich via het Viploket kunnen 

aanmelden. 

 

We hopen met het project de 

taalachterstand van de kinderen aan wie 

voorgelezen wordt te verkleinen, zodat zij 

op school beter kunnen presteren. Het is de 

bedoeling dat de ouders het voorlezen 

overnemen, al blijkt dit in de praktijk wel 

moeilijk te zijn. 

 

 

                             Voorlezen gebeurt meestal bij de kinderen thuis.  

RESULTATEN 

GilzeRijen leest voor! 2019 
Aantal vrijwilligers 22 + 1 projectcoo rdinator 
Aantal hulpvragers 20 
Totaal aantal matches 20 
Aantal georganiseerde activiteiten 8 
Aard van de georganiseerde activiteiten Tussenevaluatie  

Voorleesactiviteit in Gilze 
Voorleesactiviteit in Rijen 
Feestelijke afsluiting in Rijen e n in Gilze 
Eindevaluatie  
Informatieavond werving nieuwe vrijwilligers 
Start nieuwe seizoen 

Trainingen /deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers 

Workshop Interactief voorlezen door bibliotheek voor 
nieuwe vrijwilligers 

Resultaten 2019 van het project GilzeRijen leest voor!  

ERVARINGEN 

“Ik ben dit jaar bij een heel fijn gezin terecht gekomen”. 

“Ik heb tot nu toe alleen maar buitenlandse gezinnen gehad. Overal waar ik kwam was ik heel welkom     

  en werd ik met eten en drinken overladen”. 
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TAALVERBINDT 

Het project "Taal verbindt" biedt mensen, die moeite hebben met de Nederlandse taal, de mogelijkheid 

om hier beter in te worden. Enerzijds door de inzet van vrijwillige taalcoaches, die deze mensen op een 

informele en persoonlijke manier begeleiden bij het beter leren van de taal. De maatjes komen 1 of 2 keer 

per week samen om de taal te oefenen. Daarnaast zijn er 3 taalhuizen waar mensen uit allerlei 

verschillende landen in een gezellige sfeer met elkaar praten over allerlei onderwerpen in het Nederlands. 

Foto links: alle nieuwe taalcoaches van Taalverbindt volgen een training. Ze ontvangen een certificaat 

wanneer ze de training met goed gevolg afronden. Foto rechts: wandeling tijdens de week van de 

Alfabetisering. Dit jaar gingen we ook op bezoek bij de groeituin in Gilze.  

RESULTATEN 

Hulpvragers uit 22 verschillende landen worden geholpen bij het beter leren beheersen van de 

Nederlandse taal. Wij hopen dat zij hierdoor beter kunnen integreren en hun weg kunnen vinden (via 

school, werk, samen leven) in onze Nederlandse samenleving. 

 

Taalverbindt 2019 
Aantal vrijwilligers 48 (+ 1 projectcoo rdinator) 
Aantal hulpvragers 72 
Totaal aantal matches 65 
Taalhuizen Wekelijks in 1 in Gilze en 2 in Rijen (1 voor vrouwen) 
Aantal georganiseerde activiteiten 6 
Aard van de georganiseerde 
activiteiten 

Week van de Alfabetisering 2x  (met o.a. wandeling en lunch), 
gezellige afsluiting van het jaar voor de vrijwilligers met lezing 

Trainingen 1 x basiscursus ROC, 1 x verdiepingscursus ROC, 2x intervisie  

ERVARINGEN 

Taalmaatje tegen taalcoach: “Ik ben zo blij met jou!”. 

Taalcoach over taalmaatje: “Hij is geslaagd, dat geeft me zoveel voldoening; ben trots op hem!” 

Taalcoach en maatje: “we hebben een hele goede ‘klik’, we doen ook leuke dingen samen.” 

Docent van school tegen taalmaatje: “je gaat zo goed vooruit, wat fijn dat je iemand hebt die jou thuis 

helpt!” 
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REPAIR CAFÉ 

Maandelijks kunnen mensen met hun kapotte spullen terecht bij het Repair Cafe , waar de vakkundige 

vrijwilligers klaarstaan om samen reparatie uit te voeren. Het Repair Cafe  draagt bij aan een 

mentaliteitsverandering met betrekking tot duurzaamheid en is een sociale ontmoetingsplek. Het Repair 

Cafe  is een sociaal event waar veel vaste bezoekers komen voor een praatje e n voor hun sociale 

contacten. Naast het bevorderen van de sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het repair 

cafe  het verkleinen van de afvalberg.  

 In 2019 is dat met maar liefst 369 

geslaagde reparaties weer gelukt! Een 

flinke stijging ten opzichte van 2017. 

Een resultaat waar we trots op zijn!  

Het geweldige vrijwillige team van het 

Repair café. Hier tijdens het eerste 

lustrum! Een feestelijke ochtend met een 

poppendokter, stoelmasseurs en een 

creatieve workshop om nieuw publiek 

aan te trekken. In 2019 is er ook een 

vrijwillige fietsenmaker aangesloten. 

 

Resultaten 

Het Repair Cafe  (RC) heeft in 2019 12 activiteiten gehouden met in totaal 

315 bezoekers en 369 geslaagde reparaties. Gemiddeld komen er 26 

bezoekers per keer. De Oase in De Boodschap is het vaste honk van het 

repair cafe . Alleen in december vindt het repair cafe  elders plaats, bij 

VITA. Het repair cafe  heeft eigen inkomsten. Klanten kunnen een bijdrage 

geven na een reparatie. In 2019 is er ruim € 800,- opgehaald. Dit bedrag 

wordt gebruikt voor koffie, thee en iets lekkers voor de vrijwilligers en 

voor de aanschaf en reparatie van materialen. 

Het repair cafe wordt gedraaid door 1 vrijwillige projectcoo rdinator en 

13 vaste vrijwilligers met diverse expertises (messenslijper, 

fietsenmaker, ICT kennis,  naaisters, etc).  Soms kost een reparatie veel 

tijd. Dan neemt de vrijwilliger het mee naar huis, waar het na de 

reparatie door de klant wordt opgehaald.  

ERVARINGEN  

Chee Wai uit Rijen kwam in oktober met zijn grill naar het repair cafe. Zijn vrouw had het van een 

buurvrouw en Chee Wai kreeg de opdracht om naar het repair cafe te gaan. ”Het is druk, maar ik heb de 

tijd. Fijn als mijn grill gemaakt kan worden”.   

Meneer Iriskic uit Rijen: “Ik ben enthousiast! Het is druk hier, er zijn zoveel mensen met veel apparaten. 

Ik heb mijn espresso apparaat geprobeerd te maken, maar dat lukte niet. Weggooien is zonde”. 
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KLUST MEE 

Vanaf 1 november is de klussendienst van WZSW ondergebracht bij het VIP. Vanaf dat moment kunnen 

mensen met VIP Klust Mee bellen wanneer het hen niet lukt hun tuin op orde te houden of een klus binnen 

op te pakken. Bij elke nieuwe klant gaat de projectcoo rdinator op bezoek voor een intakegesprek. Op basis 

van het gesprek wordt beoordeeld op welke manier vrijwilligers  van Klust Mee kunnen helpen. Niet alle 

vragen lenen zich voor Klust Mee. Als er werkzaamheden in de tuin moeten worden waar een hovenier 

aan te pas moet komen of omdat de tuin of de ruimte in huis eerst moet worden ontdaan van spullen, 

hoort de klus niet thuis bij dit project. We schakelden dan met WZSW of met Leystromen. We zien ook dat 

de klanten die gebruik maken van Klust mee, soms wat sociaal zwakker zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet 

terugbellen, een afspraak niet of te laat afzeggen waardoor de vrijwilliger voor niets aan de deur staat. In 

dat geval namen we contact op met de 

aanbieder van Wmo-begeleiding die daarin 

dan een stukje ondersteuning bood.   

De klanten in ons bestand zijn vaak 

inwoners op hoge leeftijd of inwoners met 

zwaardere gezondheidsproblemen. Ook bij 

overbelaste mantelzorgers steken de 

vrijwilligers graag de handen uit de 

mouwen.  

 

 

Vrijwilligers van Klust Mee houden bijna allemaal van tuinieren. 

RESULTATEN 

Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen en het aanzicht in de straat blijft op peil doordat de 

tuinen onderhouden worden. De hulpvragers zitten met een opgeruimde tuin of huiskamer die weer 

netjes geschilderd is, waardoor ze met plezier in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Mensen 

voelen zich prettiger als hun voortuin op orde is tegenover hun buurtgenoten. De achtertuin levert 

vooral hen zelf meer woongenot op. 

 

Klust mee (vanaf 1 november) 2019 
Aantal vaste vrijwilligers 4 en 1 projectcoo rdinator 
Aantal hulpvragers 20 
Totaal aantal klussen in de tuin of in huis 14 

ERVARINGEN 

“Fijn dat jullie kunnen komen helpen, er valt een last van mijn schouders.”    

“Ik ben zo blij, mijn tuin ziet er weer netjes uit, ik kan er weer van genieten.”   

“Mijn huiskamer is weer helemaal opgeknapt na het schilderen, zo fijn, dank je wel.”  

“Wat een harde werker is Joyce, en ze heeft er zoveel verstand van, ik ben echt heel erg tevreden.” 
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TIJD VOOR U! 

Ouderen met een klein sociaal netwerk worden bezocht door 

vrijwilligers. Een vaste vrijwilliger gaat regelmatig bij een oudere op 

bezoek die meer behoefte heeft aan sociale contacten en activiteiten. 

Nog steeds blijkt dat veel ouderen behoefte hebben aan een gezellig 

praatje, een kopje koffie drinken of gezellig samen wandelen. De 

individuele aandacht wordt door de deelnemers erg op prijs gesteld. In 

een aantal gevallen verdwijnt de scheiding tussen de vrijwilliger en de 

hulpvrager. Dan ontstaat er een band of vriendschap tussen mensen.  

Foto: Lieke deed haar maatschappelijke stage bij Tijd voor U! en ze ziet 

haar maatje nog steeds. Samen hebben ze een gemeenschappelijke hobby 

namelijk tekenen. 

RESULTATEN 

De ouderen hebben door het contact iets om naar uit te kijken. Ze hebben weer de mogelijkheid om met 

iemand te praten, wat vaker buiten te komen en andere activiteiten te ondernemen samen met de 

vrijwilliger.  Hun dag krijgt door dit bezoek iets meer glans. De vrijwilligers krijgen hier ook veel 

voldoening van en zien dat ze een ander weer een beetje blij 

maken. Soms zijn de vrijwilligers ook zelf op zoek naar meer 

sociale contacten. Dan sla je twee vliegen in een klap. 

Doordat de bezochte ouderen  het bezoek van de vrijwilliger 

als positief ervaren, heeft het effect op het algehele  

welbevinden en de gezondheid van de oudere. Hierdoor 

hoeven ze misschien iets minder een  beroep te doen op de 

professionele hulpverlening. Ook de mantelzorgers kunnen 

wat ontlast worden. 

 

Tijd voor u 2019 
Totaal aantal koppels eind 2019 21 
Aantal vrijwilligers 20 + 1 projectcoo rdinator 
Aantal nieuwe hulpvragers 8 
Georganiseerde activiteiten gezamenlijke afsluiting van het jaar met alle koppels bij 

Everything Sweet 
Deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers 

1 x Intervisie, 1 x training ‘communicatie met eenzame 
ouderen’ training gegeven door Aarnoudse Beeldcoaching uit 
Rijen  

ERVARINGEN  

“Als je ouder wordt, word je kringetje steeds kleiner. Door mijn vrijwilligerswerk bij Tijd voor U heb ik 

weer meer sociale contacten." 

"Als het alleen maar over kommer en kwel gaat, dan houdt het geen stand. We kunnen gelukkig ook nog 

veel lachen, toch Marianne?" 

Samen met Margot doe ik dus voortaan de boodschappen en dat is heel plezierig.” Margot vult aan: “En 

dan doen we ook altijd nog iets leuks erna, zoals samen lunchen of naar een mooi tuincentrum.” 
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KOM ERBIJ LUNCH 

Iedere laatste vrijdag van de maand organiseren wij een lunch in de foyer van de Boodschap voor 

iedereen die het leuk vindt om samen te eten en die wat meer sociale contacten wilt opdoen. Iedereen is 

welkom!  

RESULTATEN 

In 2019 is de lunch 11 keer georganiseerd. 

Gemiddeld kwamen er 21 gasten per keer.  Er 

waren in 2019 maar liefst 45 unieke 

deelnemers. De lunch is gesponsord door de 

Jumbo en de Boodschap. De gasten betalen een 

bijdrage van €3,50. De lunch wordt 

maandelijks georganiseerd door twee  vaste 

vrijwilligers. De meeste deelnemers zien en 

spreken elkaar tijdens de maandelijkse 

bijeenkomst. Sommige maatjes van het project 

Tijd voor U komen ook samen naar de lunch om 

anderen te ontmoeten. De meeste deelnemers 

zijn gasten die we maandelijks terugzien. Inwoners uit Gilze gaven tijdens de kerstlunch in december aan 

naar de Kom erbij Lunch te willen komen maar geen vervoer te hebben. Vanaf 2020 kan daarin voorzien 

worden met de bus van de culturele centra, die kan worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden.   

ERVARINGEN 

“Ik was er vandaag voor de eerste keer en ik vond het heel gezellig. Ik zat naast een aardige mevrouw en 

we hadden dezelfde interesses. Het lijkt me leuk om nog eens met haar af te spreken.”  

“Het staat als vast uitstapje in onze agenda. Mijn vrouw en ik kijken er echt naar uit om naar de lunch te 

komen. Je spreekt zo toch telkens weer met andere mensen.”  
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VIP LOKET EN VACATUREBANK 

Twee keer per week kunnen mensen ook fysiek langskomen op het loket. Dit vindt op dinsdagen plaats 

in de bibliotheek. In Rijen van 10:00- 12:00 en in Gilze van 14:00 – 16:00. We zien dat hier nog steeds 

behoefte aan is. Er komen op een ochtend diverse telefoontjes binnen en ook met regelmaat hulpvragers 

en hulpbieders langs. Het valt op dat veel mensen langskomen om gewoon een praatje te maken. De 

vrijwilligers van het loket prioriteren daar altijd op en willen op die manier hun sociale functie goed 

vervullen. Daarnaast komt het ook voor dat de medewerkers van het VIP loket bij mensen thuis 

langsgaan, als het moeilijk is om naar de bibliotheek te komen.  Het VIP loket is per mail goed 

bereikbaar.  Vrijwilligers werken ook thuis aan het matchen van hulpvragen.  Bovendien wordt met alle 

nieuwe hulpvragers en hulpbieders op de website binnen 2 weken telefonisch contact opgenomen. Op 

die manier proberen we de vraag en het aanbod te verduidelijken en de matches tussen mensen te 

bevorderen.  We proberen altijd talenten naar boven te halen en die talenten aan te spreken. 

Het nummer van het VIP loket is sinds oktober 5 werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren. Daarmee is 

de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd omdat we direct op vragen kunnen prioriteren. Zowel 

door de inwoners als door de beroepskrachten wordt dit gewaardeerd, omdat mensen nu sneller 

antwoord krijgen en/of geholpen worden.  

Het Vip loket bestaat uit 5 vrijwilligers waarvan 1 ook projectcoo rdinator is. In 2019 zijn er overleggen 

geweest met betrekking over het uniformeren van de werkwijze, het professionaliseren en is gesproken 

over het vervlechten van de inloopuren van het loket met de inloopmogelijkheden van de Dorpsteams. 

Om hierin stappen te zetten, is eerst noodzakelijk dat gemeente, de partners van het Dorpsteam en het 

VIP hierover op hoofdlijnen de koers bepalen. Dit is in 2019 niet gelukt. 

Resultaten platform VIPvoorElkaar 

Het platform NLvoorElkaar monitort de voortgang op basis van de online communicatie tussen 

hulpvragers en hulbieders. In de praktijk blijkt dat een deel van de hulpbieders en hulpvragers offline 

een match maken. Hulpvragers worden bijvoorbeeld doorgeleid naar aanbod van verenigingen of een 

van de VIP activiteiten. Ook hulpbieders maken regelmatig een match buiten het platform om. Een 

voorbeeld ter verduidelijking: in een gesprek met de vrijwilliger blijkt de kandidaat prima te passen bij 

een vrijwilligersorganisatie die geen vacature op de website heeft openstaan.  

Platform voor Elkaar 2019 
Totaal aantal nieuwe matches 2019 68* schatting o.b.v. basis van data-analyse 

NLvoorElkaar  
Aantal hulpbieders dat zich inschreef 44  
Aantal nieuwe hulpvragen particulieren  76 
Aantal organisaties dat 1 of meer vragen 
plaatste 

33 

 

 

 

 

Berekening op basis van data-analyse NLvoorElkaar 
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COMMUNICATIE 

We hebben in 2019 weer volop gecommuniceerd over VIPvoorElkaar en het vrijwilligerswerk. We willen 

daarmee de zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk naar buiten toe vergroten. De instrumenten die we 

gebruikten: weekblad, Facebook, Instagram, de website en flyers.  

RESULTATEN 

 12 keer uitgebreid interview met hulpvragers en vrijwilligers in het weekblad 

 12 keer activiteitenkalender in het weekblad 

 Berichten op Hallo Gilze Rijen 

 Informatie op de sociale kaart ZorgKlik  

 Flyer ontwikkeld en verspreid voor de Kom erbij Lunch en het Repair Cafe  

 Actief of Facebook en Instagram 

 Actief bij NLDOET 2019 

 Lustrum viering Repair cafe  

 Communicatie rondom Week van de Vrijwilliger 

 Communicatie rondom Week van de Alfabetisering (extra aandacht voor het project 

TaalVerbindt en LeestVoor d.m.v. taallunches, taalspellen in de Praathuizen en bezoek aan de 

groeituin). 

 Gestart met ontwikkelen van een vernieuwde huisstijl 
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Dashboard  

Hier ziet u de kwantitatieve cijfers van de verschillende projecten van VIP  in het perspectief van de 

twee voorgaande jaren. Het gaat hier alleen over de bestaande projecten van voor 2019 waardoor een 

vergelijking mogelijk is. 
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ORGANISATIES DIE IN 2019 EEN VACATURE PLAATSTEN OP HET ONLINE PLATFORM VAN 
VIPVOORELKAAR 

Basisschool van Mierlo Basisschool Sint Jozes 
Energie Gilze Rijen Vluchtelingenwerk 
Woonvoorziening de Wevershof Wandelclub Walking Activities 
De Reiskoffer VITA 
AZC Gilze  Basisschool de Vijf Eiken 
Sint Franciscus GGZ Breburg 
Stichting de Grobbebollen Parochie Heilige Geest 
Voedselbank Gilze en Rijen IVN 
CCGR Amarant 
Speelotheek ’t Treintje MEE West-Brabant 
Rijense Carnavalsstichting Adviesraad Sociaal Domein 
VIPvoorElkaar Gemeente Gilze en Rijen 
Theek5 Dagbesteding ABEL 
Contour de Twern Zorgboerderij ’t Raakeind 
Stichting Muizerij TTV De Batswingers 
Indigo Brabant Dagopvang De Ontmoeting 
Natuur,- en landschapsvereniging Gilze Rijen SMO Traverse 
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Basisondersteuning voor inwoners  

Samenwerking Contour de Twern - VIP 

In de zomer 2019 heeft de gemeente de opdracht gegeven aan CdT en VIP om te werken aan de 

basisondersteuning van inwoners uit Gilze en Rijen. Vanwege personeelswisselingen is op 1 oktober 

gestart met de uitvoering van het plan. Dorpsverbinder en coördinator hebben samen diverse 

gesprekken gevoerd met Leystromen en de initiatiefnemers van het Gezelschapshuis Rijen Zuid. Maar 

ook met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk. We hebben bovendien gesprekken gevoerd met 

vrijwilligers/inwoners die talent hebben voor de rol van buurtcontactpersoon. 

Doel samenwerking 

CdT en VIP hebben met elkaar een groot netwerk opgebouwd dat zich over de gehele gemeente 

uitspreidt. De rol van CdT zit meer op het wijkwerk en de hulpverlening in het Dorpsteam. De kracht 

van VIP zit in de lokale verankering, lokale welzijnsactiviteiten en inzetten van de lokale netwerken. Het 

bundelen van de krachten is essentieel bij het ‘op- en afschalen’ van de vraag ofwel het matchen van 

vraag en aanbod. Bovendien is het bundelen van krachten een vereiste om bij de inwoners die zelf hun 

hulpvraag niet stellen toch achter de voordeur te komen. 

 

Eerste resultaten 

 Een vrijwilliger meldt zich bij het VIP om loketmedewerker te worden. In het gesprek blijkt dat 

meneer vaardigheden mist voor deze functie. Meneer heeft wel sociaal talent. Hij heeft van 

diverse buren de huissleutel. Hij houdt een oogje in het zeil als mensen op vakantie zijn en helpt 

zijn buren bij diverse klussen. Dorpsverbinder en coördinator gaan samen op gesprek bij 

meneer thuis. Hij wordt buurtcontactpersoon. Daarnaast heeft hij veel interesse in 

administratie en het op orde krijgen van financiën. Meneer wordt ‘financieel maatje’ en heeft de 

training van het NIBUD gevolgd. Dat wilt hij gebruiken om uit te stromen naar betaald werk.  

 Een mevrouw kan haar voedselpakket niet zelf ophalen bij de voedselbank. De vraag is uitgezet 

bij het VIP loket, VIP website en via de facebookpagina. Hiermee is een vrijwilliger gevonden 

die tijdelijk haar pakket ophaalt. Daarna hebben wij contact opgenomen met de 

buurtcontactpersonen van Rijen Zuid. Via hen is iemand gevonden die structureel haar pakket 

gaat ophalen. 

Vooruitblik 2020 

Om de samenwerking verder vorm te geven gaan we een aantal acties oppakken. De belangrijkste 
daarvan zijn:  

 Bij onderbuikgevoelens en twijfel vraagt VIP de dorpsverbinder om langs te gaan bij een 
hulpvrager of om de situatie uit te zoeken. De dorpsverbinder maakt een inschatting van 
situatie en kijkt wat nodig is. 

 De Dorpsverbinder geeft trainingen aan vrijwilligers:  ‘signaleren huiselijk geweld’ en 

‘vraagtechnieken bij het tegengaan van eenzaamheid’. 

 Gezamenlijk organiseren van een informatiebijeenkomst voor buurtcontactpersonen en het 

maken van een werkwijze voor buurtcontactpersonen. 
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Overige inzet 

Het vrijwilligerswerk gaat ons en onze vrijwilligers aan het hart. Waar het kan, zijn wij aanwezig in de 

gemeente om het vrijwilligerswerk te promoten, talenten op te sporen en mensen te ontmoeten en te 

inspireren om iets voor elkaar te betekenen. 

NLDOET 2019 

We waren welkom in het Sint Franciscus om met de bewoners te praten, koffie te drinken en samen 

activiteiten te ondernemen. We nodigden alle vrijwilligersorganisaties uit om samen met het 

Oranjefonds mee te doen met NL DOET 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Team van VIPvoorElkaar met de bewoners van Sint Franciscus aan het sjoelen. 

 

JAARMARKT RIJEN 

Een lokaal evenement waar duizenden mensen op af 

komen en waar wij niet kunnen ontbreken. Er waren 

minder bezoekers dan voorgaande jaren. Het idee om met 

een aantal maatschappelijke organisaties samen op te 

trekken kwam niet helemaal uit de verf. We zijn op de 

bezoekers afgestapt om een praatje te maken. Sommigen 

vonden de weg naar ons kraampje. Al met al heeft het ons 

enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd en enkele 

hulpvragen die we konden oplossen. En natuurlijk droeg 

deelname aan de dag bij aan onze naamsbekendheid en 

zichtbaarheid. 
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DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

De gemeente heeft VIP gevaagd om de Dag van de Vrijwilliger 2019 te organiseren. Als lokale organisatie 

voor het vrijwilligerswerk pakten wij die opdracht natuurlijk met twee handen aan. Het college wilde 

graag een lunch in elke kern. Wij gingen daarbij uit van 40 deelnemers per locatie. De activiteit bleek te 

voorzien in een grote behoefte. Uiteindelijk hebben wij 525 gasten ontvangen op vier centrale locaties in 

de gemeente: De Molenwiek, The Chump, De Boodschap en De Schakel. Een groot deel van de lunches is 

gesponsord door de lokale middenstand. Drie bakkers schonken al het brood en het lekkers. De slagers 

trakteerden op een deel van het vlees. En ook de supermarkten droegen hun aandeel bij. De twee 

culturele centra sponsorden alle drankjes, koffie en thee e n zette het personeel om niet in. Dankzij de 

gastvrijheid van alle vier de wijk,- en culturele centra werden de lunches een groot succes. Het was hard 

werken, om alles georganiseerd te krijgen. Mede dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van team 

VIP werd alles in goede banen geleid.  Dat het resultaat groot was? Dat bleek wel uit de goede recensies 

en uitgebreide rapportages in het Weekblad Gilze en Rijen (6 pagina’s werden eraan gewijd). 
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KERSTLUNCH 

In 2019 hebben het cultureel centrum de Boodschap en VIP 

voor de tweede keer een Kerstlunch georganiseerd. We 

wilden dat iedereen die gezelligheid zoekt met Kerstmis 

een onderkomen had. Iedereen was dan ook welkom 

tijdens de kerstlunch. Het was een gezellige dag. De 

collega’s waren allemaal als vrijwilliger aanwezig en we 

hadden diverse vrijwilligers opgetrommeld om het team te 

versterken.  

De winterse soep was gesponsord door De Kort catering, 

de Jumbo sponsorde een deel van de lunch en Everyhting 

Sweet verzorgde heerlijke chocolaatjes. De Diaconie van de 

Heilige Hart Kerk had zoveel ragout ingezameld dat wij 

voor 60 eters werden voorzien van dit voorgerecht. Ook 

zorgde de Diaconie voor leuke cadeautasjes voor de 

deelnemers. Het deel van de lunch waarvoor sponsoring 

miste werd aangevuld door cultureel centrum de 

Boodschap. Er waren zeker 50 deelnemers bij de lunch. 

Gasten en helpers zaten gezellig door elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gasten uit Gilze werden netjes opgehaald en weer thuisgebracht. Het jongerenkoor MM Kids uit Rijen 

gaf een feestelijk optreden. 

We sloten de middag af met een Kerstbingo. Begeleid door een van de 

gasten uit Gilze die zelf graag bingo speelt én al jaren aan het bingo rad 

draait. Niemand ging met lege handen naar huis! We hebben we de 

mensen zien genieten en we deden daar zelf ook volop aan mee. 
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Samenwerkingspartners en sponsors 

Het motto van VIPvoorElkaar is dat wij activiteiten altijd oppakken samen met andere organisaties of 

informele netwerken. Dit is essentieel voor het draagvlak en het benutten van kennis en expertise. Zo 

bundelen wij de krachten in onze lokale samenleving. Met elkaar en voor elkaar! 
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Contactinformatie  

INGRID LANGEN – DE 
KANTER 
DIRECTEUR BESTUURDER  

 DANIELLE TERNATUS 
ALGEMEEN COÖRDINATOR 

 MAUD BAKX 
COÖRDINATOR PROJECTEN 

 

 

 

  

Tel 0161 224 314 

directie@ccgr.nl 

 Tel 06 126 157 27 

coordinator@vipvoorelkaar.nl 

 Tel 06 523 930 57 

maud@vipvoorelkaar.nl 

 

Bedrijfsgegevens 

VIPvoorElkaar 

Nassaulaan 62-64, 5121 BC RIJEN 

Tel: 06 573 451 82 

www.vipvoorelkaar.nl 

 


