TRAINING

INFORMATIE PROJECT ACTIEF AAN DE SLAG
WAT IS HET PROJECT “ACTIEF AAN DE SLAG”
Het project “Actief aan de slag” is een maatjesproject speciaal bedoeld voor
allochtone vrouwen en mannen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg, die
vrijwilligerswerk willen gaan doen.
WIE ORGANISEERT HET PROJECT “ACTIEF AAN DE SLAG”
Het project “Actief aan de slag” wordt georganiseerd door FOX AOB en Stichting
Kleurwerk in samenwerking met het Vrijwilligerspunt (onderdeel van WOEJ) en
de gemeente Leidschendam-Voorburg.

WANNEER START HET PROJECT EN HOELANG DUURT HET PROJECT ?
Het project duurt een1 jaar. Het project start in maart 2012 en eindigt medio
juli 2013.
WAT HOUDT HET PROJECT IN ?
Het project Actief aan de slag is een maatjesproject waar de deelnemer wordt
gekoppeld aan een vrijwilliger (maatje). Samen met de vrijwilliger ga je op zoek
naar vrijwilligerswerk. De vrijwilliger begeleidt en bemiddelt je naar
vrijwilligerswerk.

Je krijgt een training van 2 dagdelen. In deze training leer je ontdekken wat je
kwaliteiten zijn, waar je interesses liggen, wat vrijwilligerswerk is, hoe je je
kwaliteiten kunt gebruiken in vrijwilligerswerk, hoe je vrijwilligerswerk kunt
vinden, hoe je je voor kunt bereiden op een gesprek, etc. Als je deze training
hebt gevolgd ben je er klaar voor om aan de slag te gaan als vrijwilliger.
HULP BIJ HET VINDEN VAN VRIJWILLIGERSWERK
Je krijgt via het project een vrijwilliger, een maatje, die je gaat helpen en
begeleiden naar vrijwilligerswerk. De vrijwilliger helpt je met het maken van een
persoonlijk plan (wat kan ik, wat wil ik, waar ben ik goed in). De vrijwilliger heeft
een hele belangrijke begeleidende en ondersteunende taak. Uiteraard wordt er
vanuit jou ook veel inzet en initiatief gevraagd. Samen ga je met de vrijwilliger op
zoek naar een leuke vrijwilligersbaan.
WAT GA JE DOEN IN HET PROJECT ?
Al je je hebt aangemeld voor het project krijg je eerst een intakegesprek. In het
intakegesprek wordt er een vragenlijst ingevuld en wordt er verteld wat er van je
wordt verwacht. Als je na het intakegesprek besluit om mee te doen met het
project, krijg je een training (2 dagdelen). Na de training wordt je gekoppeld aan
een vrijwilliger (maatje). Je spreekt 1x per week met de vrijwilliger af. Je maakt
samen een plan en daarna gaan jullie op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan.
Jullie maken een afspraak bij de organisatie voor een gesprek. Als het gesprek
positief is, spreek je af wanneer je gaat beginnen. De vrijwilliger blijft je, ook als
je bij een baan bent begonnen, helpen. Je bespreekt met de vrijwilliger wat er
goed gaat en wat er niet zo goed gaat. Je kan de vrijwilliger om hulp en advies
vragen.
WAAROM GA JE VRIJWILLIGERSWERK DOEN ?

WIE KAN ER AAN HET PROJECT MEEDOEN ?
Het project is bedoeld voor:

Allochtone vrouwen en mannen die in Leidschendam-Voorburg wonen

Allochtone vrouwen en mannen die interesse hebben in vrijwilligerswerk

Allochtone vrouwen en mannen die hun Nederlandse taal willen verbeteren

Allochtone vrouwen en mannen met minimaal taalniveau 1 of hoger

Omdat vrijwilligerswerk leuk is en een heleboel voordelen heeft. Een paar
voordelen van vrijwilligerswerk:
- Door vrijwilligerswerk verbeter je je Nederlandse taal
- Door vrijwilligerswerk leer je andere mensen kennen
- Door vrijwilligerswerk kom je in contact met Nederlandse mensen
- Door vrijwilligerswerk kun je andere mensen helpen
- Door vrijwilligerswerk krijg je werkervaring. Werkervaring helpt je later bij het
vinden van een vaste baan.

WIL JE WERKEN AAN JE TOEKOMST ?
WIL JE HULP BIJ HET VINDEN VAN
VRIJWILLIGERSWERK?

Dan is het project Actief aan de Slag iets voor jou !
AANMELDEN
Wil je meer weten over het project of wil je je aanmelden voor het
project ?

Neem dan contact op met :
Marion de Vos tel: 06-51913065
Stichting Kleurwerk / FOX AOB
Fransstraat 16
2274 AX VOORBURG
Tel. kantoor:  070-3356149
foxaob@hetnet.nl
www.foxaob.nl

FOX AOB/ Stichting Kleurwerk
Fransstraat 16
2274 AX VOORBURG
 070-3356149 / 06-51913065
: foxaob@hetnet.nl
www.foxaob.nl

Het Vrijwilligerspunt
't Koetshuis
Oosteinde 73
2271 EC Voorburg
 070-3370377

