


Help, mijn medewerker 
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19 oktober 2022



Uw dagvoorzitter:

Chantal Nijkerken



Programma

● Welkomstwoord

● Interactieve sessie Moedige Dialoog

● Pitches

● Informatiemarkt



Huishoudelijk

● Er worden foto’s gemaakt, indien bezwaar 

dan melden bij de organisatie.

● Na afloop wordt een verslag gemaakt en 

verstuurd, inclusief de presentatie en 

contactgegevens.



Welkomstwoord

Harry Lempens Rabobank

Erwin Boom Gemeente Venlo

Marianne Steenmetz VenloSupport



VenloSupport: wie zijn we?

Stichting Platform Vrijwilligers 

Organisatie Venlo (PVOV)

VenloSupport: ‘merknaam’ → activiteiten

Community: #wijzijnvenlosupporter



VenloSupport: wat doen we?

● Versterken vrijwilligersorganisaties

● Hulp via werkgever naar werknemers

● Steun van werkgevers voor 

vrijwilligerswerk

● En …



VenloSupport: de pilot

● Schakelpunt: hulp aanbod en vraag

● Pact met werkgever: wederkerigheid

● Hulpvraag: anoniem mag

● Uitvraag en doorverwijzen -> intake, traject

● Onderzoek Fontys



VenloSupport: wat leren we?

● Er is behoefte, maar hoe pakken we dat aan?

● Taal van sociaal domein verschilt van 

economisch domein

● Focus op ‘probleem’ en opstellen als 

‘hulpverlener’ nodigt niet uit

● Er is geen ‘one size fits all’































Pitch

Monique Billekens



Pitch

Voedselbank Venlo

Miriam Krijnsen













Toelatingsnormen

Alleenstaande € 300,- leefgeld per maand 75 euro  pw

2-Persoonshuishouden € 410,- 102 euro  pw

Met 1 kind € 520,- 130 euro  pw

Met 2 kinderen € 630,- 157 euro  pw

Met 3 kinderen € 740,- 185 euro  pw

Met 4 kinderen € 850,- 212 euro  pw



Pitch

Stichting Groenlicht

Bart Kuntzelaers



Laaggeletterdhei
d in Venlo 23%



Hoe zit het?

2,5 miljoen mensen laaggeletterd, gemeenten gemiddeld 12% 

• moeite hebben met lezen en schrijven

• verwerken van schriftelijke informatie

Gevolgen: obstakels op de arbeidsmarkt en dagelijks leven

• Gemeenten: monitoren en terugdringen van 
laaggeletterdheid

• Factoren: bevolkingssamenstelling: leeftijd



Voor werkgevers

Lagere maatschappelijke kosten door: lagere zorgkosten, meer 
inkomsten uit werk

• Minder kosten voor werkgevers door: lager ziekteverzuim, 
minder fouten, werknemers halen sneller certificaten 

• Meer zelfvertrouwen, trots en plezier

• Laaggeletterden hebben drie keer zo vaak een uitkering 
als niet-laaggeletterden

• Taalproblemen zijn de oorzaak van één op de tien zware 
ongelukken in de procesindustrie



Pitch

Mark Zijlstra



















Tot slot …



Informatiemarkt


