
Een jongeren vrijwilligersnetwerk?
Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een lokaal netwerk 
van jonge mensen die zich vrijwillig willen inzetten 
voor kwetsbare mensen in hun omgeving. Als pionier 
werk je aan de missie: hulp en netwerk bieden aan 
mensen die weinig of geen netwerk hebben. Sa-
men met je medepionier ga je actief samenwerken 
met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, 
professionele hulpverlening en andere sociale initia-
tieven. Je sluit aan op de leefwereld van jongeren en 
inspireert en activeert ze om zich vrijwillig in te zetten 
voor andere mensen. Er is veel ruimte voor persoonlij-
ke ontwikkeling!

Profiel 

 Je hebt visie op het samenleven in Apeldoorn en
     staat open om deze verder te ontwikkelen

 Ondernemen, netwerken en mensen binden rondom 
     de missie zijn eigenschappen die je herkent

 Doorzettingsvermogen, flexibiliteit en resultaat
     gerichtheid zijn eigenschappen die je toepast in je
     dagelijks werk

 Je functioneert op HBO werk- en denkniveau
 Je hebt een creatieve en initiatiefrijke instelling
 Je bent sociaal, hebt sterke communicatieve vaar

     digheden en weet aan te sluiten op de doelgroep 
     jongeren.

 Je hebt lef, denkt in kansen en mogelijkheden en 
     durft buiten de gebaande wegen te treden

 Leiding geven is een eigenschap waarvan jij niet
     terugschrikt en waar je jezelf graag in wilt 
     ontwikkelen

 Je vindt het leuk om jonge mensen te begeleiden, 
     te coachen en te ondersteunen

 Werktijden zijn in de regel binnen kantoortijden, 
     maar je bent ook bereid buiten kantoortijden 
     (avond /weekend) werkzaamheden te verrichten

 Je voelt je thuis in een christelijke organisatie en wil
     werken vanuit christelijke identiteit

Begeleiding, coaching en ondersteuning
Het opzetten en runnen van een jongeren vrijwilliger-
snetwerk is leuk, uitdagend en erg leerzaam. Er komt 
veel op je af en daarom word je ondersteund en be-
geleid door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Je wordt 
onderdeel van een groep pioniers die ieder in hun 
eigen stad vorm geven aan hun jongeren vrijwilligers-
netwerk. Als pionier ben je samen met je medepionier 
eigenaar van het proces en start je een eigen lokaal 
vrijwilligersnetwerk in de vorm van een stichting. De 
functie is parttime, uren worden nader bepaald. 

Vragen of solliciteren?
Is sociaal pionier worden iets voor jou? Stuur dan je mo-
tivatie en je CV naar Jasmijn Klopper via jasmijnl@live.
nl Als je vragen hebt over deze functie, dan kun je bel-
len of appen naar 06-57781534. www.tijdvooractie.nl 

VACATURE:

Sociaal pionier in Apeldoorn 
Wil jij sociale impact maken op de plek waar je woont en leeft? Voor 
het starten van een jongeren vrijwilligersnetwerk in Apeldoorn
zijn wij op zoek naar pioniers (22-32 jaar). 


