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Geachte heer Hofmeester, beste Frans,
In uw brief van 02 september 2021 stelt u namens de fractie van PvdA twee vragen inzake
vrijwilligerswerk in Veldhoven. Hieronder beantwoorden wij beide vragen.
1. Zijn dit jaar ons onbekende initiatieven genomen om vrijwilligers in Veldhoven
van de gemeentelijke waardering te laten blijken en om het vrijwilligerswerk
onder de aandacht te brengen?
a. Gemeentelijke waardering vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbare schakels binnen onze samenleving. De gemeente is trots op
haar vrijwilligers en waardeert hun actieve inzet voor de Veldhovense gemeenschap
enorm. De waardering van vrijwilligers ligt echter primair bij de verenigingen zelf en
niet bij de gemeente.
Zoals bij u bekend verstrekt de gemeente Veldhoven waarderingssubsidies aan
verenigingen ter ondersteuning van maatschappelijke activiteiten. Verenigingen kunnen
een deel van de subsidie die zij ontvangen ook inzetten voor waarderingsactiviteiten.
Een waarderingsactiviteit is gericht op het uiten van waardering van vrijwilligers voor
het werk dat zij verrichten.
Daarnaast laat de Gemeente Veldhoven haar gemeentelijke waardering blijken door de
uitreiking van erespelden. De erespelden worden uitgereikt aan personen die geruime
tijd vrijwilligerswerk verrichten. Er zijn dit jaar drie erespelden uitgereikt en er zullen
nog 6 uitreikingen volgen.
b. Onder aandacht brengen van vrijwilligerswerk
Er is een trend waarneembaar waarbij de communicatie door zowel aanbieders als
organisaties steeds meer via de digitale weg wordt gezocht. Via de website
veldhovenvoorelkaar.nl worden verenigingen en organisaties in de gelegenheid gesteld
om oproepen te plaatsen.
Daarnaast kunnen aanbieders zichzelf inschrijven voor vrijwilligerswerk en wordt
bekeken of er een match is tussen het aanbod aan vrijwilligers en de vraag vanuit de
vrijwilligersorganisaties.
Om een groter publiek te bereiken wordt een selectie van de vacatures ook gepubliceerd
in de nieuwsbrieven van Cordaad Welzijn, het Veldhovens weekblad en de Kabelkrant.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

2. Staan er nog activiteiten op stapel om de vrijwillige inzet te waarderen en
verenigingen en organisaties te ondersteunen om meer vrijwilligers te
trekken?
a. Geplande activiteiten t.b.v. waardering inzet
Cordaad Welzijn is voornemens om samen met Swove en Severinus een foto
tentoonstelling te organiseren in het City Centrum. Foto’s van vrijwilligers uit het
Veldhovens verenigingsleven zullen in het City Centrum tentoongesteld worden.
De gesprekken hierover lopen nog.
Ook andere gesubsidieerde organisaties in Veldhoven organiseren jaarlijks
waarderingsactiviteiten voor hun vrijwilligers. Ieder jaar, op 7 december, vindt de
Nationale vrijwilligersdag plaats. Deze dag staat in het teken van de vrijwilliger. In
voorgaande jaren hebben veel van onze gesubsidieerde organisaties deze dag gebruikt
om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
b. Geplande activiteiten werving vrijwilligers
Onze maatschappelijke organisaties zijn structureel bezig met het werven van
vrijwilligers en het bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.
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