
Als u het (even) niet alleen redt
Iedereen met vragen of zorgen is welkom bij ons!

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leus-
den. Wij helpen inwoners weer op weg. We geven (kosteloos) 
informatie en advies, bieden passende oplossingen voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. Naast ondersteuning aan 
groepen inwoners bieden we individuele ambulante begelei-
ding. Zo nodig zorgen we voor individuele ondersteuning via 
de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten? Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact 
op met Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 
uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Wilt u een gesprek met een consulent van Lariks? Maak een 
afspraak via 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 
uur) of stuur een mail naar info@lariks-leusden.nl. Bij De 
Heelkom in Achterveld bent u op afspraak welkom op maan-
dag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 uur kunt u bellen voor 
een afspraak diezelfde ochtend. 

Doe mee met het vrijwilligersboekje
Vinden en binden van vrijwilligers gaat niet vanzelf. Met 
de vrijwilligersvacaturebank ondersteunen we organisaties 
bij het vinden van vrijwilligers. Het goede nieuws is dat 
een groeiend aantal inwoners via deze vacaturebank een 
passende vrijwilligersvacature vindt.

En toch willen we meer doen. Daarom maken we een 
boekje waarin vrijwilligersorganisaties die actief zijn op 
het gebied van zorg en welzijn zich kunnen presenteren: 
Wat doe je als organisatie? Voor wie? Wat voor werk kun 
je als vrijwilliger doen etc. 

Inwoners krijgen zo een goed beeld van de mogelijkheden 
van vrijwilligerswerk in gemeente Leusden. 
Voor elke vrijwilligersorganisatie is er een pagina beschik-
baar. De pagina bestaat uit een vast stramien met ruimte 
voor tekst en beeld. Het boekje wordt gedrukt en ver-
spreid en er komt een online versie.
 
Wilt u (kosteloos) een pagina in dit boekje? 
Ga dan naar: www.lariks-leusden.nl/vrijwilligersboekje/ 
Vul uiterlijk 7 maart het onlineformulier in en voeg logo 
en/of foto’s bij.
 
Heeft u vragen over dit initiatief? Mail Esmeralda Willem-
sen via e.willemsen@lariks-leusden.nl. 

“Dit is mijn mooiste baan!”
Een uitspraak van een van onze vrijwilligers. En hij is niet 
de enige die er zo over denkt. Veel mensen beginnen aan 
vrijwilligerswerk omdat ze iets goeds voor een ander wil-
len doen. En het mooie is, de meeste mensen ervaren dat 
ze daar zelf ook een heel goed gevoel aan overhouden. 

Wat kiest u? 
In gemeente Leusden is er volop keuze uit vrijwilligers-
werk. U kunt bijvoorbeeld aan de slag als Maatje, als 
chauffeur, als activiteitenbegeleider,, als steungezin of als 
taalcoach. 
Ook de tijdsinvestering varieert. Van meerdere dagen per 
week, tot een paar uurtjes per maand of op projectbasis. 

Ontdek uw mooiste baan
Kijk op: www.vrijwilligersvacaturebank-leusden.nl en 
ontdek uw mooiste baan.

Als vrijwilliger blijven leren

Vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan diverse trainingen 
en bijeenkomsten die Lariks organiseert. Zo biedt vrijwil-
ligerswerk u de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling 
en vergroting van uw kennis en vaardigheden. Meedoen is 
gratis, wel graag vooraf aanmelden.

U kunt nu aanmelden voor: 
9 mei Fietstour langs sociale kaart Leusden 
22 mei Workshop Omgaan met cultuurverschillen
29 juni  Workshop Vrijwilligers vacaturebank 
25 september Workshop Mensen ondersteunen en lastige 
situaties
13 november Workshop Effectief grenzen stellen

Scan de qr code voor meer informatie en om u aan te melden.

Bent u vrijwilliger en heeft u behoefte 
aan een workshop/training over een 
specifiek onderwerp? 
Wij horen het graag. 
Mail Corinne Mooren, 
c.mooren@lariks-leusden.nl

Speerpunt beleidskader sociaal domein

In het concept beleidskader sociaal domein 2023-2027 
benoemt gemeente Leusden vrijwilligersondersteuning tot 
een van de speerpunten. Daar zijn wij blij mee, het geeft ons 
vertrouwen voor de komende vier jaar. 

In onze gemeente geeft maar liefst 51,5% van de inwoners 
aan dat zij als vrijwilliger actief zijn. Dat is fors meer dan 
het landelijk gemiddelde van 43,9%. Tegelijkertijd hebben 
we ook in Leusden te maken met ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het vrijwilligerswerk. En merken vrijwilli-
gersorganisaties dat het vinden van vrijwilligers niet altijd 
vanzelf gaat. Een aantal organisaties ziet zelfs al tekorten 
ontstaan. Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties is dan 
ook belangrijk.
Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het concept 
beleidskader sociaal domein. 

In gemeente Leusden is er een aantal organisaties dat tijdelijk 
individuele hulp door vrijwilligers biedt aan gezinnen en 
volwassenen. Met die hulp kan worden voorkomen dat kleine 
problemen groot worden. En het kan ervoor zorgen dat 
mensen weer zelfstandig verder kunnen. De vrijwilliger is te 
beschouwen als een maatje. 

VOOM
De vrijwilligersorganisaties die deze vormen van vrijwil-
ligerswerk bieden, werken samen onder de naam VOOM. 
VOOM staat voor Vrijwillige Ondersteuning Op Maat. 
Dankzij de samenwerking weten de organisaties van elkaar 
wat ze doen. Samen zorgen ze ervoor dat de best passende 
vrijwillige hulp kan worden ingezet voor gezinnen en volwas-
senen. 

De organisaties zijn:
Homies van Present
• Home-Start van Humanitas
• Taalmaatjes, Voorleesexpress of Coach4You van het Gilde
• Zonnebloem Leusden
• Gezinsparaplu (pleegzorggezinnen)
• Maatjesproject van Lariks

Bent u het missende Maatje? 
Er is behoefte aan meer vrijwilligers. 
Kijk op: www.lariks-leusden.nl/voom/
voor meer informatie of neem contact op met 
Fiona Kröder (f.kroder@lariks-leusden.nl)..

Wat doet u vandaag voor een ander? 

Ontdek de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in gemeente Leusden
www.vrijwilligersvacaturebank-leusden.nl  
Doe een online test om te kijken welk vrijwilligerswerk bij u past of 
bel met Lariks 033 303 44 44.

Lariks is er voor vrijwilligersorganisaties

In opdracht van gemeente Leusden biedt Lariks ondersteu-
ning aan vrijwilligersorganisaties. Deze taak is belegd bij 
Team Samenleving. 

Informatie, advies of even sparren?
Dat kan. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over fondsenwer-
ving, communicatie, de online vrijwilligersvacaturebank of de 
programmering van uw aanbod. 
Ook als u ideeën heeft voor een activiteit kunnen wij mee-
denken. We hebben contact met vrijwilligersorganisaties, 
wijkverenigingen, serviceclubs en een groot aantal maat-
schappelijke organisaties en bedrijven en kunnen mogeijk 
ondersteunen bij het leggen van verbindingen of het op gang 
brengen van uw initiatief.  

Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers in gemeente Leusden zijn verzekerd via 
Vrijwilligersnet Nederland. Iedere vrijwilliger die in enig 
organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaam-
heden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij 
een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uit-
gesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers 
zijn wel verzekerd. 

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over de vrijwilligersverzekering, neem dan 
contact op met Vrijwilligersnet: 088 000 71 80 
www.vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis

Goed om te weten

Aanbod voor vrijwilligersorganisaties
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