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             HET ROER MOET OM! 
De huidige verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar en een betere  samenwerking is bittere 

noodzaak. Met de overheid willen we naar een participatie samenleving.  De vraag naar 

zorg gaat verder toenemen en de druk op het bedrijfsleven wordt groter. Hoog tijd om 

nut en noodzaak van samenwerking tussen vrijwilligers & beroepskrachten te bespreken.

Welkom bij het Symposium over “de kracht van vrijwilligerswerk en samenwerken!”

13.00 uur Inloop theater De Garage

13.30 uur Welkom door Petra van der Horst, dagvoorzitter

13.40 uur Frans Schatorjé, wethouder Sociaal Domein gemeente Venlo

  De wethouder geeft zijn visie op het belang van vrijwilligerswerk, zorg en welzijn.

14.00 uur   Lucas Meijs over de toekomstige rol van vrijwilligers en relatie met bedrijfsleven 

  en economische waarden.

14.20 uur  Pact van Venlo: Samenwerken met beroeps- en vrijwilligersorganisaties.

14.25 uur Jan Custers over vrijwilligerswerk in Venlo: samenwerking tussen partijen.

15.00 uur Pauze

15.30 uur  Bedrijfsleven en vrijwilligerswerk: interviews met ACS / DSV / Ziegler.

15.35 uur Het ontstaan van het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

15.40 uur  Presentatie Dana Feringa en Saskia Overbeek over het onderzoek naar de 

  rol van vrijwilligerswerk binnen het bedrijfsleven.

 15.55 uur Paneldiscussie:  inhoudelijke terugkoppeling door de dagvoorzitter 

  en de mogelijkheid om vragen te stellen of samen de discussie aan te gaan.

16.15 uur  Afsluitende borrel

Aanmelden welkom@platformvrijwilligers.nl 
   onder vermelding van 
   Symposium 12 oktober

Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) wil in een brede samenwerking 
een goed functioneel vrijwilligersbeleid opzetten. Met een gedegen sociale 
structuur voor burgers, voor organisaties, voor ondernemers en hun medewerkers. 
Een sociale structuur waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen participeert. 
Het vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het inrichten van de organisatie 
rondom vrijwilligerswerk. Wij streven naar een vitale gemeenschap! 

Meer info over PVOV treft u op platformvrijwilligers.nl.

Locatie  Theater De Garage
   Saxenkampstraat 2, 5912 EB Venlo



Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) wil in een brede 
samenwerking een goed functioneel vrijwilligersbeleid opzetten. 

Momenteel zijn meer dan 20 organisaties aangesloten bij het Pact van Venlo. Deze 
organisaties geven stuk voor stuk aan dat er grote behoefte is aan samenwerking.
Er ligt een belangrijke rol voor het collectief weggelegd. Ook voor de lokale overheid die 
dit soort brede samenwerkingen moet stimuleren en faciliteren. We staan samen voor 
een geweldige uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en de druk op het bedrijfsleven 
wordt als maar groter. Hoog tijd om nut en noodzaak van samenwerking tussen vrijwilli-
gers & beroepskrachten te bespreken. Samen willen we de brug naar succes bouwen. 

Ook Incluzio als welzijnsorganisatie is een belangrijk spil binnen dit project. Zij zijn de 
speler in het middenveld en eveneens op zoek om een goede verbinding te leggen tussen 
de formele en informele zorg. Samen zijn we verantwoordelijk voor samenwerken!

“samen kom je verder!”
“DRAAG JIJ VERANTWOORDELIJKHEID? 
HET GAAT ER UITEINDELIJK OM DAT JE ORGANISATIE
 VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR DE SAMENLEVING!”

SAMEN VERANTWOORDELIJK 
VOOR SAMENWERKEN!

Wethouder Frans Schatorjé
De wethouder zal een beeld schetsen over de vorm van samenwerking tussen

de formele en informele zorg en hoe de gemeente informele zorg wil gaan vormgeven. 

Professor Lucas Meijs
Hoe kijkt Lucas Meijs aan tegen de nieuwe vorm van inzet van vrijwilligers 

vanuit en naar het bedrijfsleven

Jan Custers
Vrijwilligerswerk op lokaal niveau, wat mag je verwachten van de vrijwilligers? 

En wat mag je verwachten van de lokale overheid om het werk te faciliteren?

Dana Feringa & Saskia Overbeek
Centraal staat het onderzoek bij vier Venlose bedrijven naar “hulp voor en door medewerkers in 

de regio Venlo”. Met als hoofdvraag, waarbij kan het Platform PVOV de Venlose bedrijven helpen.

Dagvoorzitter
Petra van der Horst neemt ons deze middag mee in de wereld van het vrijwilligerswerk en de 

beroepsoepsorganisaties. Petra is een betrokken professional die partijen bij elkaar weet te 

brengen, waarbij nooit de doelstellingen uit het oog verloren worden.

Welkom op het Symposium! 12 oktober inspireren we u in de creatieve omgeving van het 
Theater de Garage. Vrijwilligers- en organisaties, beroepskrachten, zorg/welzijnorganisa-
ties, gemeente, raadsleden, bedrijfsleven en andere betrokkenen zijn welkom! Tijdens dit 
symposium staat “De kracht van vrijwilligerswerk” centraal. Laat u inspireren en doe mee! 

SPREKERS


