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Column
Bij kringloopwinkel Karoesell
Eindhoven werken op dit moment zo’n 45 vrijwilligers op
een leuke manier samen. Deze
winkel draait niet om winst;
de opbrengst gaat naar
goede doelen. Een ambitie
van de organisatie is mensen
een kans te geven op de
arbeidsmarkt. Er werken inmiddels ook al drie betaalde
krachten.

“...Stadshobbycentrum…

Onze stichting wordt gerund door
vrijwilligers. Zo stelt het bestuur
zich verantwoordelijk voor het
organisatorische wel en wee van
de stichting, en maar liefst 50
kanjers (vrijwilligers) geven leiding
en richting aan de diverse hobby’s. Ze zijn verantwoordelijk voor
de veiligheid van de deelnemers
en hobbytechnische begeleiding.
Bovendien zijn er ook een paar
kanjers die in onze ontmoetingsplaats als gastvrouw of gastheer
optreden. Zij zorgen ervoor dat bezoekers in een gezellige ambiance
kunnen genieten van koffie,
thee, fris of een zelf meegebrachte lunch. Wat een inzet, bedankt!”
Namens het bestuur: Frans Visser
Informatie: t. 040-42817376,
www.stadshobbycentrum.nl of kom
langs! (Paul Krügerlaan 55, Ehv.)
Vacatures: Iemand met ideeën
voor een nieuwe hobby die deze
ook mee van de grond tilt, kanjers
voor bestuurstaken, gastvrouwen of gastheren en deskundige
begeleiders voor een hobby.

Huong Tran doet
werkervaring op
bij Karoessell

“Ik heb
respect
voor deze
mensen”

“Ik geniet van alle hulpvaardige en
aardige mensen in deze vriendelijke werkomgeving.”
Foto: Saskia Holtjer

Je talenten zichtbaar voor jou en anderen
Vrijwilligerswerk is een gratis leerplek. Ongemerkt steken vrijwilligers veel op. Over samenwerken, onderhandelen, organiseren, over het
verschil tussen uitvoering en aansturing, verantwoordelijk voelen en zijn, grenzen stellen,
grenzen verleggen... Maar veel vrijwilligers
staan niet stil bij wat ze leren. Dat kan anders.

en je krijgt zo goed inzicht in waar je in uitblinkt en
waar je nog aan wilt werken. Door EVC1 weten vrijwilligers beter wat ze kunnen. Met die informatie
kunnen ze op zoek gaan naar ander (vrijwilligers)werk of een opleiding. Via de Vrijwilligersacademie
is een aantal vrijwilligers gestart met het samenstellen
van een portfolio.

Je eigen portfolio met ervaringen
Met EVC1 (Erkenning van Verworven Competenties) is
ervaring uit je vrijwilligerswerk te benoemen en te
waarderen. Je brengt jouw kennis en vaardigheden in
kaart, ‘bewijst’ dit door bijvoorbeeld foto’s en e-mails

Jouw talenten in kaart brengen?
Ga naar www.vrijwilligerswerk.nl, zoek evc en kijk onder
belonen en waarderen. Of zie www.movisie.nl/trefwoord/evc

www.jijbenteenkanjer.nl

en profiteer van alles wat Kanjers te bieden heeft. Volg ook
de social media, via Facebook
en Twitter van Vrijwilligerspunt.

Banenladder

Vrijwilligersacademie december

1. V
 oorzitter Scootmobielvereniging (V2671)
2.	Terreinmanager (V2778)
3. Gastvrouw (V3396)
4. Voor de klas (V3123)
5. Diversen TV Meierij (V3398)

Via www.jijbenteenkanjer.nl zijn
interessante E-learningmodules
te volgen. Deze kunnen aansluiten op een workshop van
Vrijwilligers
punt. Beide staan
goed op je CV! Maak ook een
digitaal portfolio (CV) aan, de
gevolgde E-learningmodules
komen daar automatisch op!

December 2014

Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Wil je ook actief en gezellig meewerken? Kom dan langs, mail naar
hrm@karoesell.nl of bel ons op:
040-8435855. Www.karoesell.nl

De Kanjerclub bestaat uit maatschappelijk betrokken ondernemers die het
erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk een warm hart toedragen.
Lid worden? Bel Diana van den Eijnden
van Vrijwilligerspunt via 040-2193399.

waar ik nog wil en kan groeien,” aldus een cursist.

GLOW (bij Dynamo) samen een
stralende duim.

Tijdens deze waardeeractie (10
nov. - 7 dec.) staan Vrijwilligerspunt, Steunpunt Mantelzorg
Verlicht, maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties en de gemeente Eindhoven stil bij de tomeloze inzet
van álle vrijwilligers en mantelzorgers in Eindhoven.
Profiteren tot 7 december

Vrijwilliger of mantelzorger? Ook
jij kunt een actiecoupon downloaden en gewaardeerd worden
via: www.eindhovenwaardeert.nl.

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,
5611 JP Eindhoven, tel. 2193399

FIJNE FEESTDAGEN FESTIVAL
50% KORTING OP DE IJSBAAN
Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers
Kom lekker schaatsen op de ijsbaan op de
Markt! Met deze bon ontvang je

50% KORTING
VOOR 2 PERSONEN
Actiecoupon is geldig van 12 december 2014 t/m 4
januari 2015 voor max. 2 personen, tegen inlevering
van deze coupon en op vertoon van je vrijwilligers- of
mantelzorgerspas.

www.fijnefeestdagenfestival.nl

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

Op zondag 9 november zorgden straattheater ‘AMUZEment’, Flowfree en rapper
Miggs de Bruijn voor een
waardige aftrap van ‘Eindhoven waardeert’. ’s Avonds
vormden vrijwilligers en mantelzorgers langs de route van

Dirk Delissen, Bedrijfsleider Karoesell Eindhoven: “Huong heeft zichzelf in zeer korte tijd
eigen gemaakt met de
‘HRM-materie’ binnen
onze organisatie. Ze is
een echte doorzetter, ook gezien haar
kennis van de Nederlandse taal en
haar relatief korte verblijf in Nederland. Karoesell is enorm blij om op
deze manier bij te kunnen dragen
aan haar verdere ontwikkeling.”

“Ik wil mijn sterke kanten zien en benoemen. En zien

Kanjers Online! Eindhoven waardeert
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

Huong: “3,5 Jaar geleden kwam
ik uit Vietnam naar
Nederland voor een
studie. Onlangs studeerde ik af op het vakgebied HRM (Human
Resource Management).
Bij Karoesell ben ik
verantwoordelijk voor
de personeelsbestanden en database, maak ik vrijwilligersovereenkomsten op en ondersteun de
bedrijfsleider indien nodig. Via
dit vrijwilligerswerk als HR
medewerker vergroot ik mijn
kennis over Nederland en doe
ik mijn eerste werkervaring op in
een Nederlandse organisatie. Zo
ben ik beter voorbereid op een
toekomstige baan in de HRM.”

✁

Zo wordt Stichting Stadshobbycentrum Eindhoven
meestal genoemd. 40-Plussers die niet (meer) werkzaam zijn, kunnen hier
een 15-tal hobby’s beoefenen, variërend van kunde
tot kunst of gewoon gezellig iets samen doen.

Betekenisvol werk
“De diversiteit in vrijwilligers bij
Karoesell is enorm: van 25 tot 75
jaar. Er zijn veel jonge mensen. Ze
werken goed samen en kunnen
goed overweg met elkaar. Sommigen werken hier ruim 3 dagen per
week met veel plezier, daar heb ik
enorme bewondering voor. Onze
vrijwilligers willen bijdragen aan
een goed doel, ze vragen er niets
voor. In Vietnam is dit type organisatie niet gebruikelijk, ik heb
respect voor deze mensen.”

