najaar 2019

Vrijwilligerskrant
LOCATIE VAN HET KWARTAAL
Alles kan in Post Oost!
Post Oost, de naam herinnert nog aan het postkantoor
dat hier vroeger zat. Dat was een groot postkantoor
waar het altijd druk was. Een pakketje afgeven of een
7,5kan in de Wijtenbachstraat allang niet
brief posten
meer, maar de drukte en bedrijvigheid is er nog steeds!
Alle vrijwilligers in Post Oost zijn lief, behulpzaam en
altijd goed gestemd. Wanneer je hier aan de bar komt,
weten ze achter de bar precies wat je wilt hebben: een
half kopje koffie? De andere helft zeker later? Komt voor
elkaar! Bij het inschenken van koffie en thee maken zij
een praatje met iedereen. Jong en oud, blond en donker
van haar, Amsterdammer en niet-Amsterdammer. Als je je
hier thuis voelt, ben je een gelukkige Amsterdammer.

'Er werken hier in
totaal tussen de 40 en
50 vrijwilligers.
Allemaal zetten we
ons in voor de ander.’

De eerste
Vrijwilligerskrant!
Dynamo informeert de vrijwilligers met
eigen informatie, en is ook benieuwd
naar jullie verhalen, nieuws & kennis. Of
misschien wil je wel dat jouw locatie
volgende keer locatie van het kwartaal
is? Laat het ons weten!
Deel jouw bijdrage aan de volgende krant
via: vrijwilligersraad@dynamoamsterdam.nl

Agenda

Post Oost wordt gerund door vrijwilligers: bij de receptie,
achter de bar en natuurlijk de Post Oostadviseurs. Je bent
welkom op alle werkdagen van 9 tot 5 uur. Post Oost is
altijd gezellig en levendig en Post Oost-adviseurs hebben
in de loop der jaren al veel mensen aan werk of een
bezigheid geholpen. Er zijn dan ook veel positieve
ervaringen. Coördinator Stephanie Visser: 'Er werken hier
in totaal tussen de 40 en 50 vrijwilligers. Allemaal zetten
we ons in voor de ander.’

7 december: Nationale
vrijwilligersdag

Post Oost biedt verschillende activiteiten, zoals taal-en
computerlessen of sollicitatietrainingen. En je kan er ook
terecht als je (vrijwilligers)werk zoekt.

winter: De nieuwe vrijwilligerskrant
komt uit!

10 december: Overleg directeurvrijwilligersraad
9 januari vrijwilligersfeest stadsdeel
Oost (aanmelden vanaf half nov.)

Post Oost bruist! Bruis mee en loop eens binnen op
Wijtenbachstraat 36-huis. Drink gezellig koffie of thee en
kijk rond wat er allemaal kan. Misschien vind jij ook een
activiteit of hulp. Doen!

Wordt jouw locatie
volgende keer locatie van
het kwartaal? Mail ons:
vrijwilligersraad@dynamoamsterdam.nl

Bericht van de directeur
‘Medezeggenschap voor vrijwilligers is enorm belangrijk!’ Aan het woord is Gury Douma, directeur
van Dynamo: ‘In 2012 startte een groep vrijwilligers de pilotgroep vrijwilligersinspraak. Regelmatig
zaten ze bij mij om tafel om aan te geven waar vrijwilligers binnen Dynamo behoefte aan hebben.
En al gauw namen ze het initiatief om de
Vrijwilligersraad op te richten. Nog steeds ontmoet ik
hen regelmatig en ze leveren me altijd nuttige
inzichten en waardevolle adviezen. Maar dat is niet
het enige: ze bezoeken onze locaties om met
vrijwilligers en hun begeleiders te praten. Dat levert
me interessante informatie op en er komen ook altijd
acties uit voort. Jaarlijks organiseert de VR een
bijeenkomst over een actueel thema, bijvoorbeeld
over de nieuwe privacywetgeving en wat dat betekent
voor het werk van vrijwilligers. Ik ben blij en trots dat
wij een vrijwilligersraad hebben. De VR is onmisbaar
voor mij en voor Dynamo.’

Vragen aan vrijwilligers
Dynamo heeft de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers geheel gedigitaliseerd. We
zijn benieuwd naar jouw ervaringen met
de onkostenvergoeding. Laat het ons
weten!
Heb jij regelmatig werkoverleg met je
begeleider? En houden jullie twee keer
per jaar samen een evaluatie over de
samenwerking? We horen het graag!

vlnr Martina Pansier, Dirk Westra, Gury Douma

Mail naar: vrijwilligersraad@dynamoamsterdam.nl

Mail ons: vrijwilligersraad@dynamo-amsterdam.nl

Aangenaam! De Vrijwilligersraad!

Vacature Vrijwilligersraad Dynamo

Van koffie-inloop tot hulp en advies,
De vrijwilligersraad is er voor jou!
van yogales tot buurtrestaurant, van
Je werkt met veel plezier als vrijwilliger. Je helpt buurtgenoten,
zorg voor nieuwe Amsterdammers tot
geeft ze informatie en advies of zet een lekker bakkie koffie voor ze.
sollicitatietraining….
500een
vrijwilligers
Je hebt hiervoor
een de
vrijwilligersovereenkomst
met
Dynamo.
Vaak
13,112, [Trek
aandacht van uw lezer met een
veelzeggend
citaat
uit het document
of gebruik deze ruimte om
belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit
van
onze
welzijnsorganisatie
zetten
ben je je dat
nietals
zou bewust,
doetopgewoon
je leuk of nodig
tekstvak
het ergensje
anders
de paginawat
wilt plaatsen.]
zich
er
dagelijks
voor
in
dat
iedereen
vindt.
aandacht krijgt.
Toch is het goed om te weten dat je bij een grote
welzijnsorganisatie hoort. Want Dynamo zorgt goed voor haar
vrijwilligers. Onder andere door de Vrijwilligersraad (VR).
In de VR zitten vrijwilligers net als jij. Zij vertegenwoordigen alle
500 vrijwilligers van Dynamo, ongeacht waar ze werken of welk
vrijwilligerswerk zij doen.
Sinds twee jaar gaat de Vrijwilligersraad elke maand op bezoek bij
een plek waar vrijwilligers werken. Twee ambassadeurs praten dan
informeel met vrijwilligers. Zo horen zij wat er leeft onder de
vrijwilligers, wat er zo leuk is aan hun werk en of er iets beter zou
kunnen.
Zaken die in het belang zijn van de vrijwilligers worden door de VR
met de directie van Dynamo besproken, om samen tot
verbeteringen te komen. De VR koppelt antwoorden of resultaten
altijd terug aan de werkplek. Is er actie nodig? Dan komt dat op een
actielijst die elke drie maanden op voortgang gecheckt wordt.
Heb jij een leuk idee, suggestie of wil je meedoen met de
Vrijwilligersraad?
Mail dan naar: vrijwilligersraad@dynamo-amsterdam.nl

Martina Pansier

Dirk Westra

Ineke van Dijk

Jean Satram

Dineke Rizzoli

Heb jij behoorlijk wat ervaring met
vrijwilligerswerk en wil je ervoor
zorgen dat al die vrijwilligers zich
gehoord weten?

Vrijwilligersraad
Dynamo zoekt
jou!

Word dan lid van de Vrijwilligersraad (VR)! De VR vertegenwoordigt
alle vrijwilligers van Dynamo, zoekt vrijwilligers en begeleiders op,
geeft signalen door en overlegt vier maal per jaar met de directeur
over alles wat vrijwilligers aangaat.
Wij zoeken kandidaten die:
– ervaring en affiniteit hebben met vrijwilligerswerk,
– ambassadeur/vertegenwoordiger willen zijn voor 500 vrijwilligers,
– beschikken over zowel zakelijk inzicht als invoelend vermogen,
– actief, enthousiast, denker en doener zijn,
– over teamgeest beschikken,
– zich drie tot vijf dagdelen per maand kunnen inzetten.
Wij bieden:
– ruimte om je ideeën daadwerkelijk vorm te geven,
– veel verschillende contacten met vrijwilligers en begeleiders,
– de mogelijkheid om workshops en cursussen te volgen,
– een fijn team om mee samen te werken,
– onkostenvergoeding en jaarlijks uitje.
Interesse?
Stuur ons je motivatie en cv via iarends@dynamo-amsterdam.nl en wij
nodigen je uit voor een nadere kennismaking.

Inzet Vrijwilligersraad (VR):
Vragen aan vrijwilligers
Dynamo heeft de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers geheel gedigitaliseerd. We zijn
benieuwd naar jouw ervaringen met de
onkostenvergoeding. Laat het ons weten!

•

Vergadert 2x per drie maanden. Als VR en met directie
Dynamo.
Plus 1x per jaar met de Raad van Toezicht
Brengt elke maand een ambassadeursbezoek aan een locatie,
waarvan verslag wordt uitgebracht
Zet zich in bij diverse activiteiten voor vrijwilligers
Organiseert 1x per jaar een themabijeenkomst
Woont 2x per jaar een OR-vergadering bij
Voor de vrijwilligers verschijnt 4x per jaar een
Vrijwilligerskrant, voor de Raad van Toezicht wordt een klein
jaarverslag uitgebracht
Treedt bij gelegenheid op als gastspreker

Heb jij regelmatig werkoverleg met je
begeleider? En houden jullie twee keer per
jaar samen een evaluatie over de
samenwerking? We horen het graag!
Mail naar: vrijwilligersraad@dynamoamsterdam.nl

•
•
•
•
•

Colofon
De Vrijwilligerskrant is een uitgave
van de Vrijwilligersraad van
Dynamo
Verschijning 4 x per jaar: najaar,
winter, voorjaar en zomer
Oplage 500
Redactie
Inge Arends, Martina Pansier
Aan dit nummer werkten mee:
Dineke Rizzoli, Gury Douma &
Fabienne Kootstra
Ideeën, opmerkingen, suggesties?
Mail naar
vrijwilligersraad@dynamoamsterdam.nl

Mail ons: vrijwilligersraad@dynamo-amsterdam.nl

