
Samen meedoen 

Wilt u graag meer betekenen voor een ander? Bent u met pensioen en lijken de dagen nu langer te 

duren? Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de samenleving? Maak dan kennis met 

vrijwilligerswerk! In de gemeente Nuth en Voerendaal zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Ook 

bieden wij ondersteuning aan vrijwilligers. 

Ondersteuning vrijwilligers 

In het kader van de participatie samenleving zijn er steeds meer vrijwilligers actief, ook in het sociaal 

domein. Vanuit het Maatschappelijk Werk initiëren wij vaak de inzet van vrijwilligers. Het gaat daarbij 

om aanvullende taken. We zoeken hierbij naar een goede match tussen vrijwilliger en cliënt. 

Daarnaast bieden wij ook individuele ondersteuning  aan vrijwilligers. Ook organiseren wij 

voorlichtingsbijeenkomsten en themabesprekingen aan groepen vrijwilligers. Deze ondersteuning 

heeft een emanciperend uitgangspunt. Juist voor vrijwilligers is het belangrijk om eigen grenzen te 

bewaken en een evenwicht te vinden tussen vrijwilligheid en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Heeft u vragen over vrijwilligerswerk of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met 

ons op.  

We Helpen 

Heeft u al gehoord over de website WeHelpen Op deze site kun  je aangeven dat je best een keer 

iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met 

bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander.  

Aanmelden is gemakkelijk: je hebt alleen een e-mailadres nodig, waarna je een aantal gegevens 

invult over jezelf en bij voorkeur een foto toevoegt. Je kunt heel gemakkelijk zoeken in je eigen 

woonplaats of een hulpaanbod plaatsen.  

Bent u niet zo thuis in de computerwereld of weet u niet goed hoe u uw vraag moet omschrijven? 

Neem gerust contact met ons op, dan kijken we graag met u mee.  

Onafhankelijke cliënt ondersteuning 

Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Of advies over onderwijs of werk? Een 

cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning. Elke gemeente 

organiseert onafhankelijke cliënt ondersteuning. Dit is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die een 

aanvraag doen in het kader van de Jeugdzorg of de WMO. Zo kan een onafhankelijke persoon de 

mensen helpen met de aanvraag op een neutrale en onpartijdige manier. Het gaat hierbij om alle 

aspecten van een eventuele aanvraag .Voorlichting betreffende de mogelijkheden maar ook hulp bij 

de formulering van de vragen. 

In de Gemeente Voerendaal wordt de onafhankelijke cliënt ondersteuning geboden door het 

Maatschappelijk Werk.  

Op de website van de Gemeente Nuth vindt u de organisaties in Nuth die dit aanbieden.  

http://www.wehelpen.nl/
http://www.voerendaal.nl/voor-inwoners/wmo_41297/item/melding-wmo_27295.html
https://wijzelf.nuth.nl/is/begrippen/ondersteuningsgesprek/clientondersteuning

