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Inspirerende vrouwen
Bestaat er een glazen plafond bij vrijwilligersorganisaties? Veel vrouwen doen vrijwilligerswerk, 

maar de bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn meestal mannen. In onze online 

vacaturebank verschijnen regelmatig vacatures voor vrijwillige bestuursfuncties. De meeste 

reacties hierop komen echter van mannen. Vinden vrouwen zichzelf niet goed 

genoeg, sluiten de functies niet aan bij hun dagelijks leven of zijn er gewoon 

niet genoeg rolmodellen? 

Ons magazine is dit keer volledig gewijd aan vrouwen. We hopen dat de 

interviews met een aantal zeer bijzondere vrouwen, een inspiratiebron zullen 

zijn om in ieder geval eens na te denken over het doen van vrijwilligerswerk en 

wellicht ook over een rol in de top van een vrijwilligersorganisatie.

En we stellen dan meteen de vraag of wij als vrijwilligerscentrale iets 

kunnen doen om de stap naar vrijwilligerswerk in het algemeen of naar een 

bestuursfunctie in het bijzonder te vergemakkelijken? Bestaat er behoefte aan 

ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een gerichte cursus en zo ja op welk gebied? Heb je 

op deze vragen een antwoord, neem dan contact met ons op. Met die inbreng kunnen wij kijken 

of we nieuwe hulpmiddelen kunnen ontwikkelen om zo nog meer vrouwen bij vrijwilligerswerk te 

betrekken. 

Dat is namelijk ook een taak van onze organisatie: ondersteuning bieden bij het vinden van 

passend vrijwilligerswerk en het bevorderen van deskundigheid op het gebied van vrijwillige inzet.

En wil je wel vrijwilligerswerk doen, maar weet je niet wat er allemaal wordt gevraagd? Neem 

dan een kijkje in de vacaturebank op onze website, daar staan honderden vacatures bij allerlei 

organisaties voor de meest uiteenlopende functies.

Want ook voor 2013 geldt, er is nog genoeg te doen! 

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar
Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA)  
is hét kenniscentrum in de regio op alle 
terreinen van vrijwilligerswerk. Wij vinden 
vrijwilligerswerk een onmisbaar onderdeel 
van de samenleving, want vrijwilligers 
maken het verschil!

Wij informeren, werven, bemiddelen, 
leiden op, ondersteunen, lichten voor en 
stimuleren. Kortom, je kunt bij ons terecht 
voor alles wat met vrijwilligerswerk in de 
regio te maken heeft. 

Wij doen dit voor vrijwilligers, organisaties, 
scholen, leerlingen, ambtenaren, politici 
en alle anderen die met vrijwillige inzet 
te maken hebben of krijgen. We zijn er 
gewoon voor iedereen en dus ook voor jou!

Kijk voor meer informatie en voor onze 
online vacaturebank op onze website. Of 
volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn 

of YouTube. Ben je in het centrum van 
Alkmaar, loop dan gewoon eens binnen. Je 
vindt ons kantoor naast de Grote Kerk, vlak-
bij de bibliotheek en de ABN/Amro-bank. 
Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken 
om langs te komen voor een vrijblijvend 
gesprek of een persoonlijk advies.

Onze regio omvat de volgende gemeentes: 
Alkmaar, Bergen en Langedijk

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar 
Bagijnenstraat 11 
1811 KA ALKMAAR 

openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
 
Telefoon: 072 519 16 00 
E-mail: info@vcra.nl 
WWW.VCRA.NL

Drs. Cora E. Vonk 
Coördinator Vrijwilligers 
Centrale Regio Alkmaar
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Nel werkt vier dagen per week als 

vrijwilliger bij de vrijwilligers centrale 

en beheert het secretariaat en de balie, 

neemt de telefoon op en is het eerste 

aanspreekpunt voor bezoekers. Omdat 

zij al lange tijd bij de vrijwilligers-

centrale werkt en veel ontwik kelingen 

heeft meegemaakt, is zij een bron van 

kennis voor haar collega’s en Nel voelt 

zich erg betrokken bij de organisatie. 

‘Ik voel me gewaardeerd en wil graag 

iets zinvols doen voor de maatschap-

pij. Ik ben niet iemand die zomaar 

thuis kan blijven zitten. Ik ben 

nieuws gierig en wil graag bijblijven. 

Zo heb ik via de vrijwilligerscentrale 

cursussen gevolgd op het gebied van 

computervaardigheden en plan matig 

werken.’ Nel werkt vier van de vijf 

werkdagen op het secretariaat, de 

vijfde dag heeft ze gereserveerd voor 

het oppassen op haar kleinkinderen.

Over het belang van haar werk bij de 

vrijwilligerscentrale: ‘De Vrijwilligers 

Centrale Regio Alkmaar is er voor 

iedereen, jong of oud, voor mensen 

die veel hulp en steun nodig hebben 

of voor mensen die het allemaal zelf 

regelen. Een steunpunt voor vragen 

en twijfels, een centraal punt waar ze 

terecht kunnen. Wij zijn bereikbaar 

voor iedereen.’ 

Nel zit helemaal op haar plek en wil 

dit werk blijven doen zolang zij er 

nog plezier in blijft houden.

Het gezicht 
van de 
Vrijwilligers 
Centrale Regio 
Alkmaar

Als je binnenloopt bij de vrijwilligerscentrale is Nel waarschijnlijk de eerste 

die je ziet. Zij werkt al jarenlang met veel plezier en voldoening bij ons als 

secretariaatsmedewerker.

Nel zit helemaal op haar plek.

Twee en half jaar geleden is het 

toenmalige Blijf van m’n Lijfhuis 

volgens een nieuwe methodiek gaan 

werken. ‘Het geheime adres bood 

schijnveiligheid en huiselijk geweld 

bleef in de taboesfeer. Dat wilden 

we veranderen. Het was niet meer 

van deze tijd.’, aldus Marleen Derks, 

coördinator van het Oranje Huis. 

Het Oranje Huis valt onder de organisatie Blijf Groep en zit in 

een prachtig nieuw pand aan de Hooftstraat 

in de Alkmaarse wijk Overdie. Veiligheid is 

nog steeds prioriteit, maar het adres is nu 

openbaar. Alle hulpverlening zit onder één 

dak, maar is gescheiden van de opvang. 

Hierdoor kunnen de bewoners hun eigen 

huishouding runnen en behouden ze hun 

privacy. Op de verblijfsafdeling komen zo 

min mogelijk hulpverleners over de vloer en daarom spelen 

vrijwilligers juist hier een cruciale rol. 

Vrijwilligers ondersteunen en helpen bewoners met prakti-

sche zaken, zoals het meegaan naar afspraken, het organi-

seren van bijeenkomsten en activiteiten 

of mensen wegwijs maken in de stad. 

‘Zaken die niet door professionele hulpverleners gedaan 

hoeven te worden, maar die toch heel erg belangrijk zijn’. 

Hierdoor voelen bewoners zich veilig en ondersteund in de 

dagelijkse dingen. Vrouwen bepalen zelf wat ze over hun 

achtergrond willen vertellen. Het Oranje Huis begeleidt de 

vrijwilligers, die veel kennis en ervaring opdoen. Velen doen 

dit werk al jaren en vinden het nog steeds ontzettend leuk. 

Marleen is zelf begonnen als stagiaire en werkt inmiddels 

8 jaar met veel plezier bij de Blijf Groep. ‘Dit werk verveelt 

nooit. Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen en er gebeurt 

altijd wel iets. In het begin had ik veel vooroordelen. De 

vrouw was het slachtoffer en de man de boosdoener. Inmid-

dels weet ik dat er twee verhalen aan vastzit-

ten en ieder zijn aandeel hierin heeft. Daarom 

is het ook zo belangrijk dat het hele gezin bij 

de hulpverlening betrokken wordt’. ‘Ons uit-

gangspunt is om te proberen ervoor te zorgen 

dat de veiligheid vergroot wordt en huiselijk 

geweld in een gezin stopt. We bieden hierbij 

ondersteuning en nazorg.’ 

‘Ik word er blij van als een stel weer door één deur kan en 

alles goed geregeld is voor de kinderen. Ik wil graag het 

patroon doorbreken van huiselijk geweld dat van generatie 

op generatie doorgaat.’

Blijf van m’n Lijf nieuwe stijl

Interesse in het werken 

als Praktisch ondersteu-

ner of Gastvrouw/-heer 

voor de Blijfgroep? Kijk 

op onze online vacature-

bank: www.vcra.nl

Marleen Derks, coördinator 
van het Oranje Huis in Alkmaar
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Rika Plug is 
er al vanaf 
het begin bij.

Kaeskoppenstad kan niet zonder vrijwilligers!

Rika’s taak is het coördineren 

van de naai- en schmink-

ploeg. Alle figuranten 

moeten er perfect uitzien 

voor het evenement en daar 

komt heel wat bij kijken. 

Rika treedt zelf niet graag 

op de voorgrond, maar wil 

graag een lans breken voor 

de ‘stille vrijwilligers’ achter 

de schermen. ‘Deze vrijwil-

ligers zijn al maanden voor 

het evenement bezig met 

de voorbereidingen, verzet-

ten ontzettend veel werk en 

zonder hen zou het allemaal 

niet van de grond komen.’ 

Vrijwilligers die een keer 

hebben meegedaan aan 

Kaeskoppenstad komen 

vaak elk jaar terug. ‘Mensen 

vinden het leuk om mee te 

draaien in zo’n groot project. 

Ze leren wat er allemaal bij 

komt kijken, werken samen 

als een team en duiken in de 

geschiedenis’. Alle vrijwil-

ligers worden intensief bege-

leid en figuranten krijgen 

een workshop aangeboden 

over hoe ze het beste hun 

personage kunnen spelen. 

Inmiddels is er een hechte 

groep vrijwilligers ontstaan 

die zich alweer verheugt op 

het komende evenement in 

juni van dit jaar.

Kaeskoppenstad kan altijd 

mensen gebruiken, die een 

handje willen helpen. Niet 

alleen als figurant, maar ook 

achter de schermen. Er is 

altijd behoefte aan sterke 

mannen voor hand- en 

spandiensten en bijvoor-

beeld ook torenbouwers, 

grimeurs, kappers, rekwisie-

tenbeheerders en cateraars. 

Neem eens een kijkje op de 

vacaturebank van de vrijwil-

ligerscentrale om te zien wat 

er allemaal te doen is. Er zijn 

inmiddels wel een aantal 

middenstanders die hun 

pand ter beschikking stellen 

of op een andere wijze mee-

doen aan het evenement. 

‘Maar dit zouden we graag 

meer zien!’

Rika heeft zich in de 6 jaar 

dat ze haar steentje bijdraagt 

aan Kaeskoppenstad nog 

geen moment verveeld. Elk 

jaar krijgt het evenement 

weer nieuwe impulsen, het 

is allesbehalve saai. De orga-

nisatie vindt het belangrijk 

dat er elk jaar iets nieuws 

gebeurt, zodat het een fris 

en verrassend evenement 

blijft. ‘Ik vind het inspirerend 

en erg leuk om elk jaar weer 

de uitdaging aan te gaan!’

Kaeskoppenstad is zes jaar geleden gestart en is inmid-

dels uitgegroeid tot het grootste evenement in Alkmaar. 

Een deel van de stad wordt elk jaar teruggebracht tot de 

middeleeuwen en honderden figuranten bevolken de 

stad. Dit evenement heeft Alkmaar nog meer op de kaart 

gezet en trekt steeds vele bezoekers uit binnen- en bui-

tenland. Een ploeg van zo’n 600 vrijwilligers maakt het 

allemaal mogelijk en Rika Plug is erbij vanaf het begin. 

Kaeskoppenstad 2013  

vindt plaats op: 

zaterdag 29 juni: 15.00 – 21.00 uur

zondag 30 juni: 12.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie:  

www.kaeskoppenstad.nl

Kijk voor vacatures in onze online 

vacaturebank: www.vcra.nl
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In  
balans

Elisa de Groot runt samen met een zakenpartner 

In Touch women resource management  

(www.intouchwrm.nl), een organisatie die zich al 16 jaar 

sterk maakt voor vrouwen in hoge posities in bedrijven. 

Haar missie is ervoor te zorgen dat er meer balans 

komt tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten 

binnen organisaties. Verder is zij mede-auteur van 

managementboeken, waaronder het succesvolle boek 

‘Stratego voor vrouwen’ over de ongeschreven regels 

binnen organisaties en hoe vrouwen zich daarin staande 

kunnen houden. 

Elisa is zes jaar lang als vrijwilliger lid geweest van de raad van toezicht van een grote 

kinderopvangorganisatie. Na zes jaar vond zij het tijd worden om iemand anders haar 

plek te gunnen. Momenteel is zij wel op zoek naar een soortelijke vrijwilligersfunctie. 

Elisa maakt een duidelijk onderscheid in betaald en onbetaald werk. ‘Ik vind het belang-

rijk om in een niet-betaalde baan iets bij te dragen aan de maatschappij en het is leuk 

om mijn kwaliteiten op dit niveau te kunnen inzetten’. 

Elisa ontmoet veel vrouwen die rond hun veertigste op zoek gaan naar werk dat meer 

maatschappelijke waarde heeft. ‘Ze willen bewust een switch maken en ze zijn bereid 

daar financieel iets voor in te leveren’. Verder ziet ze veel vrouwen die vrijwilligerswerk 

doen naast hun reguliere baan. ’Vrouwen voelen zich sneller verantwoordelijk voor 

anderen. Zij willen een goede werknemer, partner, moeder en dochter zijn. Zij zijn over 

het algemeen meer gericht op het algemeen belang dan op eigenbelang en status. 

Voor hen zijn relaties en verbondenheid belangrijker. Deze waarden vinden ze terug bij 

het doen van vrijwilligerswerk’. 

Hoewel Elisa zeer zinvol betaald werk heeft, vindt zij het eigenlijk vanzelfsprekend en 

noodzakelijk om naast haar werk nog een bijdrage te leveren in de vorm van vrijwil-

ligerswerk. Volgens Elisa horen een maatschappelijke bijdrage leveren, verbondenheid 

en verantwoordelijkheid nemen bij de typisch vrouwelijke waarden. ‘Meer mannelijke 

waarden zijn bijvoorbeeld positie, status, eigenbelang en financieel belang. Mannelijke 

en vrouwelijke kwaliteiten moeten in balans zijn om een gelukkig en zinvol leven te 

kunnen leiden’.

Elisa de Groot vindt 
vrijwilligerswerk 

vanzelfsprekend en 
noodzakelijk naast 

haar betaalde baan
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+ kennis
+ enthousiasme 
+ inzet
= vrijwilliger

10111 VrijwilligersAcademie-keuze.indd   1 11-09-12   10:07

In 2012 hebben 171 vrijwilligers in de regio 
Alkmaar deelgenomen aan scholingsactiviteiten 

via de Vrijwilligerscentrale.

In 2012 hebben  

934 mensen zich 

aangemeld als vrijwilliger 

bij de Vrijwilligerscentrale.  

Dat zijn bijna 

300 vrijwilligers  

meer dan in 2011!

In 2012 hebben 
14.792 mensen 
de site van de 
Vrijwilligerscentrale 
bezocht! Kijk zelf 
ook eens op  
www.vcra.nl

Guido Weijers in zijn 
oudejaarsconference 
van 2012: ‘Applaus 
voor alle vrijwilligers. 
Daarop drijft de 
samenleving!’

In 2013 bestaat 

Vrijwilligers Centrale 

Regio Alkmaar 5 jaar. De 

vrijwilligerscentrale is in 

2008 ontstaan uit een fusie 

tussen stichting Wisselwerk 

en het Centrum voor 

Vrijwilligersondersteuning. 

19% mensen met 
beperking doet 
vrijwilligerswerk 

De meeste mensen denken bij 

vrijwilligerswerk aan werk 

vóór en niet dóór mensen met 

een beperking. Toch doet van 

de mensen met een beperking 

19 procent vrijwilligerswerk (bijna 

800.000 mensen in Nederland!). In 

tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, verzuimen mensen met 

een beperking niet vaker dan 

mensen zonder beperkingen.

‘Wat is er nu 
mooier dan een 

ander mens 
blij te kunnen 

maken?’

…schrijf ons!
Reageren op iets wat u in Genoeg te 

doen! heeft gelezen? Tips, nieuwtjes of 

ervaringen die u graag met ons wilt 

delen? Uw reactie is van harte welkom!

Stuur uw reactie naar:

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar

t.a.v. redactie Genoeg te Doen!

Bagijnenstraat 11, 1811 KA ALKMAAR

info@vcra.nl

Nederland heeft 90% 
meer vrijwilligers nodig 
door bezuinigingen
Door bezuinigingen in de zorg heeft 

Nederland in 2013 naar verwachting 

220.000 extra zorgvrijwilligers nodig.

‘Vrijwilligers zijn mensen die in deze 

glamourmaatschappij kijken naar wat 

kwetsbaar is en daarin grootheid vinden.’

De meeste zogenoemde senioren – 55-plussers – 
zijn na pensionering druk met vrijwilligerswerk: 
59 procent. Daarnaast houdt 42 procent van de 
senioren zich bezig met opvang van kleinkinderen 
en doet 15 procent aan mantelzorg. 

Fo
to

: L
oe

ns
 Pr

od
uc

tie
s

10 11



FO
tO

: R
eB

ke
 kL

Ok
ke

 / 
CO

Py
Ri

GH
t: 

De
 tA

Fe
L V

AN
 éé

N

In de Turkse moskee is Bettina Eroglu al enige jaren kind aan huis. Bettina geeft 

zowel in de Turkse als in de Marokkaanse Moskee in Alkmaar als vrijwilliger les 

aan ouderen. Naast het gezellig samenzijn, samen met en van elkaar leren en het 

verbeteren van de Nederlandse taal is het belangrijkste doel zelfredzaamheid. 

Bettina’s taak is het bieden van ondersteuning en informatie. ‘Ik laat zien wat er 

mogelijk is, maar ze moeten dingen zelf gaan regelen’. 

Een vrouw 
met een missie

de tafel van 
één gestart 
in Alkmaar

Vaak willen vrouwen weer aan de slag maar waar 

begin je dan? De tafel van één helpt vrouwen zonder 

werk en uitkering op weg. Het zijn tafelgesprekken 

tussen zes vrouwen die lange tijd niet hebben gewerkt. 

Vijf ochtenden kom je bij elkaar aan een gezellige tafel, 

onder begeleiding van een tafelbuddy, om te praten 

over jezelf en je toekomst. 

Als de vrouwen dat willen, worden ze na de vijf 

gesprekken verder op weg geholpen bij het verwezen-

lijken van vervolgstappen. Hierbij valt te denken aan: 

het volgen van een opleiding, het zoeken naar een baan 

of vrijwilligerswerk of zelfs het starten van een eigen 

onderneming.

Meedoen met De tafel van één levert je altijd wel wat 

op. Je doet mee aan 5 bijzondere gesprekken. Je komt 

er achter wat je nu eigenlijk wilt en hoe je dat kunt 

bereiken.

De tafelgesprekken starten het hele jaar door in ver-

schillende wijken in de stad. Kijk op  

www.detafelvaneen.nl voor meer informatie of om je 

aan te melden of bel even 06 - 83 05 18 74. Deelname 

is gratis.

Op verzoek van het bestuur van de Haci Bayram 

moskee heeft Bettina binnen de moskee een aantal 

groepen opgestart om de deelnemers te motiveren 

een inburgeringstraject te gaan volgen. Dit project 

was goed geslaagd. Toen de projecten in de wijk 

ophielden door de bezuinigingen en veranderingen 

in de Wet Inburgering wilde ze graag doorgaan met 

haar activiteiten omdat ze zag welk positief effect haar 

trainingen op de mensen hadden. 

Er zijn zowel mannen- als vrouwengroepen opgestart. 

Ook heeft ze creatieve ateliers opgezet voor vrouwen 

in het kader van maatschappelijke activering. Deel-

nemers hebben vaak nog geen duidelijk beeld bij het 

ouder worden in Nederland. Ze weten vaak de weg 

naar de organisaties niet te vinden door een informa-

tieachterstand. Bij de conversatielessen is veel aan-

dacht voor praktische zaken zoals een doktersbezoek, 

bankzaken en hoe bijvoorbeeld het zorgstelsel werkt 

in Nederland. Bettina’s missie is om ‘een brug te slaan 

tussen de zorg en andere instellingen en de Alkmaar-

ders met een niet-Nederlandse afkomst’. De meeste 

zorginstellingen zijn nog niet voldoende ingesteld op 

deze groeiende groep ouderen en cultuurverschillen 

staan daarbij in de weg, waardoor men de mensen niet 

altijd de juiste zorg kan bieden. 

Bettina bruist van energie en gaat elke dag blij naar 

haar werk. Ze heeft het gevoel dat haar werk zinvol is 

en dat ze daadwerkelijk iets bijdraagt. ‘Ik leer elke dag 

wel iets en mijn begrip en respect voor de deelnemers 

groeit met de dag’. Ze geniet van het regelen, samen-

werken en netwerken, talenten die ze hierbij ten volle 

kan benutten. Inmiddels is zij fulltime bezig met deze 

vrijwillige werkzaamheden. 

Bettina wil haar werk graag uitbreiden buiten de 

moskeeën. Daarom heeft zij samen met een aantal 

andere betrokken mensen de Alkmaarse Diversiteit 

Stichting opgericht. Ze hoopt dat deze Stichting in de 

toekomst kan rekenen op financiële steun uit fondsen 

en subsidies. Momenteel worden de kosten gedragen 

door sponsors, voornamelijk uit de Turkse en Marok-

kaanse middenstand , de Marokkaanse Bilal moskee en 

de Turkse Haci Bayram moskee. 

Wilt u meer weten over de Alkmaarse Diversiteit 

Stichting bezoek dan de website 

www.stichting-ads.nl 
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De kracht van vrouwen

Houriya Abbou beschrijft de organisatie Vrouw en Kracht als een laagdrempelig 

centrum voor vrouwen, autochtoon of allochtoon, met of zonder kinderen. Alle 

vrouwen uit Alkmaar zijn welkom. ‘Zowel kwetsbare vrouwen als vrouwen die 

het grotendeels zelf redden’. ‘Iedereen heeft iets te geven en heeft zijn unieke 

kwaliteiten’. 

Vrouw en Kracht is te vinden in de wijk 

Overdie in Alkmaar en is ontstaan in 

2011 vanuit de behoefte van bewo-

ners van de wijk aan een centrum 

voor en door vrouwen. Het is een plek 

waar vrouwen terecht kunnen met 

vragen, kunnen praten over wat hen 

bezighoudt, waar ze iets kunnen leren 

en waar ze vanuit hun eigen behoef-

tes activiteiten kunnen organiseren. 

Ieder heeft zijn eigen specifieke rol bij 

de organisatie van deze activiteiten. 

‘Daarom zijn vrouwen gemotiveerd om 

zich in te zetten en krijgen we heel veel 

van de grond.’

Een van de eerste projecten die zijn 

opgezet is de moestuin. ‘Sommige 

vrouwen vinden het heerlijk om met 

hun handen te werken, zo vergeten 

ze even hun zorgen’. Ze zijn begon-

nen met vrijwillige cateringactiviteiten 

voor goede doelen en evenementen. 

De contacten met deze organisaties 

worden gemaakt vanuit hun eigen 

netwerk. Er worden elke week thema-

ochtenden gehouden, waar vaak 

gastsprekers komen. Zo leren de 

deelnemers meer over bijvoorbeeld 

opleidingen of instanties. Ook worden 

er fietslessen en een weerbaarheids-

training gegeven.

Het doel van deze activiteiten is om 

de kracht en talenten van vrouwen te 

benutten en om de zelfredzaamheid en 

economische zelfstandigheid van vrou-

wen te vergroten. Vrouwen stromen uit 

naar een opleiding, een eigen onderne-

ming of mogelijk betaald werk. ‘Vrou-

wen moeten hier niet blijven hangen, 

maar uiteindelijk uitvliegen. Als er geen 

werk is, maken we ons eigen werk.’

Moet ik altijd 
een VOG  
kunnen tonen 
als ik vrijwil-
ligerswerk wil 
gaan doen?
Soms is een voG (verklaring omtrent 

Gedrag, ook bekend als bewijs van goed 

gedrag) nodig. Bijvoorbeeld voor het 

werken met vertrouwelijke gegevens, 

kwetsbare personen, geld of goederen. 

Antwoord: U krijgt een VOG als u geen strafbaar 

feit heeft gepleegd dat een probleem kan vormen voor 

een bepaalde (vrijwilligers)functie. Als een werkgever 

of (vrijwilligers)organisatie niet verplicht is een VOG te 

vragen van nieuwe werknemers, kan de organisatie of 

werkgever zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening 

van een bepaalde functie vraagt een VOG te tonen.

Voor de meeste aanvragers van een VOG is de aanvraag 

niet gratis. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is 

wel gestart met de verstrekking van gratis Verklaringen 

Omtrent Gedrag aan vrijwilligers die met kinderen 

werken bij de scouting, sportclub en als begeleiders van 

jeugdkampen. 

Een VOG kost momenteel c 24,55 als u de aanvraag via 

internet doet en c 30,05 via de gemeente waar u woont.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 

rondom Verklaringen Omtrent Gedrag voor vrijwilligers? 

Hou dan de website van het ministerie van veiligheid en 

justitie hierover goed in de gaten: www.justis.nl

Ik heb een uit-
kering. Mag ik 
vrijwilligers-
werk doen?
Heeft u een uitkering en wilt u 

vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. 

vrijwilligerswerk kan een goede manier 

zijn om werkervaring op te doen. 

ook is het een manier om uw sociale 

contacten te onderhouden. maar bent 

u op zoek naar betaald werk? Dan mag 

het vrijwilligerswerk het zoeken naar een 

baan niet in de weg staan.

Antwoord: Er zijn regels waar u rekening mee 

moet houden. Neem daarom altijd eerst contact op met 

de klantmanager of werkcoach voor u met vrijwil-

ligerswerk begint. U moet altijd doorgeven dat u vrij-

willigerswerk wilt gaan doen. Als u dat niet doet kunt 

u een boete krijgen of gekort worden op uw uitkering. 

Ook belangrijk is dat u moet blijven solliciteren als u 

een sollicitatieplicht heeft.

U krijgt alleen toestemming voor vrijwilligerswerk in 

een non-profit of maatschappelijke organisatie. Het 

kan zijn dat de hoogte van de vrijwilligersvergoeding 

die u krijgt, invloed heeft op de hoogte van uw uitke-

ring. U mag per maand maximaal c 95 vrijwilligers-

vergoeding ontvangen, met een maximum bedrag van 

c 794 per jaar. Als u een bijstandsuitkering heeft en 

de gemeente vindt het noodzakelijk dat u vrijwilligers-

werk verricht, gelden mogelijk andere bedragen. Vraag 

dit na bij uw klantmanager. V
ra
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Wil je meer weten of kun je iets 
betekenen voor Vrouw en Kracht?

Loop eens binnen op  
de Arcadialaan 250 in Alkmaar  

of mail naar: 
vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

Houriya Abbou (tweede 
van rechts) tijdens een 
themaochtend.
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Honderd dames met een minimuminkomen konden zich 

laten verwennen met een gratis kappersbehandeling (wassen 

en knippen) én een schoonheidsbehandeling, waarbij geko-

zen mocht worden voor een handpakking en nagelverzorging 

of een gezichtsbehandeling inclusief make-up. De vrouwen 

en meisjes vanaf 12 jaar, die voor dit project in aanmerking 

kwamen, zijn benaderd via de Voedselbank of de AlkmaarPas 

voor minima en hebben bij de Vrijwilligerscentrale een bon 

opgehaald voor de gratis behandeling. 

Het project gaf de leerlingen de gelegenheid om hun maat-

schappelijke stage op een leuke en nuttige manier in te 

vullen. Uniek aan dit project was de samenwerking tussen de 

VMBO-leerlingen van de opleiding Uiterlijke Verzorging van 

het PCC Oosterhout en de MBO-leerlingen van het Allinn Kap-

perscollege. De leerlingen van het PCC waren erg enthousiast. 

Normaal gesproken oefenen de leerlingen op elkaar, maar nu 

konden ze ‘in het echt’ hun vaardigheden laten zien. 

De deelnemende vrouwen vonden het een succes. Zo kon-

den ze even hun zorgen vergeten en heerlijk genieten in een 

zeer ontspannen sfeer. Ook de media vonden het project 

interessant genoeg om er aandacht aan te besteden. Zowel 

in het Noord Hollands Dagblad als in het Alkmaars Nieuws-

blad en het Zondagochtendblad Alkmaar werd uitgebreid 

verhaald over het project. Zelfs Radio Noord Holland kwam 

langs om verslag te doen. Al met al een project dat voor 

herhaling vatbaar is!

‘Verwenproject’ groot succes
Op initiatief van Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar werd begin dit jaar het 

‘Verwenproject’ voor vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar opgezet. Het doel was om 

vrouwen met een laag inkomen een keer in het zonnetje te zetten door ze een 

gratis kappers- en schoonheidsbehandeling aan te bieden. Het project vond plaats 

in het kader van de Maatschappelijke Stages in het voortgezet onderwijs en de 

Internationale Vrouwendag 2013.

Honderd vrouwen konden gratis hun haren laten 
wassen en knippen en genieten van een heerlijke 
gezichts- of handbehandeling.
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