


Welkom allemaal!

• Ondernemers

• Sociale Inclusie Panel

• Adviesraad Sociaal Domein

• Ambtenaren van de gemeente Stein

• Wethouder Janssen en wethouder Wingelaar



Wat is de aanleiding voor vandaag?

• VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

• Juni 2016 geratificeerd

• 18 september 2018 tekent college voor 

een inclusieve gemeente Stein

• Diverse thema’s  

• Vandaag: Werk en werkgelegenheid



Wat is de aanleiding voor vandaag?



Wat gaan we doen vandaag?

• Werkervaringsverhaal van Norbert Zeegers

• Stichting Volontario

Pauze

• Discussie aan de hand van stellingen

• Hoe nu verder?



Norbert Zeegers vertelt…



Mét elkaar, vóór 

elkaar!



Wie zijn wij?

Ilona de Schwartz -
initiatiefnemer en coördinator Stein

Jo Dohmen - voorzitter



Inhoud presentatie

• Wat is Volontario? 
• Volontario in de gemeente Stein
• Meerwaarde van ons concept
• Volontario voor mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt



Stichting Volontario verbindt op een 
innovatieve wijze inwoners, 
verenigingen/stichtingen en bedrijven met 
elkaar met als doel de lokale economie te 
versterken en de leefbaarheid te 
bevorderen. 

Wat doet Volontario?



• Behouden
• Enthousiasmeren
• Waarderen

van verschillende doelgroepen

Mét elkaar, vóór elkaar!!

Waarom Volontario?



Hoe doen we dat nu in Stein?

• Vereniging/stichting sluit zich aan
• Vrijwilliger registreert uren
• Bedrijf doet maatschappelijke bijdrage 

in ruil voor promotie

• Bijdrage van bedrijven / aantal uren = 
waarde van VOLO



Alles komt samen op het event

Vrijwilliger krijgt cheque thuisgestuurd



Event

Cheque op event inwisselen voor VOLO’s



Event
Persoonlijk cadeau uitzoeken bij de 
deelnemende lokale bedrijven



En/of

VOLO’s schenken aan:

Goede doel

vereniging Lokale goede doel



Event

Informatiestands van 

maatschappelijke organisaties worden 

druk bezocht



Event

En dat alles met hapje, drankje, 

muziek en vooral gezellig samen zijn



Event

Volontario betaalt bedrijven het

aantal VOLO’s keer de

afgesproken waarde uit



* In 2016 waren ook 400 mantelzorgers op ons event aanwezig

Cijfers Stein



Volontario is meer dan 

waarderen
• In eerste instantie waardering van 

vrijwilligers en/of mantelzorgers

• Maar het blijkt veel meer te zijn



• Versterkt verenigingen en stichtingen
• Stimuleert lokale economie
• Versterkt gemeenschapsgevoel en 

leefbaarheid
• Motiveert en stimuleert
• Verzamelt data over inzet
• Verbindt!



Volontario voor elke doelgroep

• Vrijwilligers

• Mantelzorgers

• Mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt

• Bedrijven



Volontario ook voor 

mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt in Stein



Meerwaarde voor Stein

• Motiveren en stimuleren ‘werknemers’
• Ontzorgen gemeente
• Registratie en verzamelen data
• Versterken Volontario concept Stein
• Stein als voorbeeld gemeente
• Verbinden!!!



Wat levert Volontario?

• Registratiesysteem
• Matchen werknemers met bedrijven
• Cheques en VOLO’s
• Waarderingsevent en/of lokale 

cadeaubon
• Bedrijvenmarkt koppelen aan event
• Extra promotiemogelijkheden voor 

bedrijven



Vragen?



Pauze



Discussie aan de hand van stellingen

• Als groep met elkaar in gesprek

• Belemmeringen omzetten in kansen

• Doel: hoe kunnen we gezamenlijk aan de slag om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het (vrijwilligers)werk te krijgen?



Stelling 

Een werkplek aanpassen is makkelijk!



Stelling

Het aannemen van iemand met een beperking is geen 

risico voor een ondernemer.



Afsluiting

• Hoe verder?

– Actiepunten korte en lange termijn

– Sociale Inclusie Agenda

• Wethouder Janssen

• Meer weten? Zie ook www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein

http://www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein



