INFORMATIE PROJECT ACTIEF AAN DE SLAG
WAT IS HET PROJECT “ACTIEF AAN DE SLAG”
Het project “Actief aan de slag” is een maatjesproject voor anderstaligen naar
vrijwilligerswerk. Het project is gericht op maatschappelijke participatie en het
vergroten van de zelfredzaamheid van anderstaligen in de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
WIE ORGANISEERT HET PROJECT “ACTIEF AAN DE SLAG”
Het project “Actief aan de slag” is een initiatief van FOX AOB en Stichting
Kleurwerk in samenwerking met het Vrijwilligerspunt (onderdeel van WOEJ. Het
project wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds, Fonds 1818 en de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
DUUR EN START VAN HET PROJECT ?
Het project duurt 1 jaar. Het project start in maart 2012 en eindigt medio juli 2013.
DOELSTELLING PROJECT
Door een veelheid aan factoren vinden anderstaligen vaak onvoldoende
aansluiting bij hun eigen leefomgeving. Uit ervaring weten we dat velen de wens
uitspreken om hun leefwereld te vergroten en actiever deel te nemen aan de
samenleving. Deze groep heeft vaak een steuntje in de rug nodig om in de
Nederlandse maatschappij te gaan participeren. Vrijwilligerswerk is een middel
om maatschappelijke participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten.
Over het algemeen is deze doelgroep niet bekend met vrijwilligerswerk, zoals die
in Nederland is georganiseerd en kunnen zodoende zelf hun weg hierin niet
vinden. Door middel van dit project willen wij anderstaligen begeleiden en
bemiddelen naar vrijwilligerswerk. Deelname aan vrijwilligersactiviteiten zal hun
leefwereld sterk uitbreiden waardoor de integratie, zelfredzaamheid en
zelfstandigheid versterkt zal worden.
WAT HOUDT HET PROJECT IN ?
In het project worden allochtone deelnemers, die hulp nodig hebben bij het
vinden van vrijwilligerswerk, gekoppeld aan een vrijwilliger (maatje). De
deelnemer en vrijwilliger gaan samen op zoek naar vrijwilligerswerk.

DOELGROEP
Het project “Actief aan de slag” is speciaal bedoeld voor anderstaligen uit de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Het maatjesproject richt zich op
anderstaligen die vrijwilligerswerk willen doen, die zelf hebben aangegeven
behoefte te hebben aan een maatje voor het zoeken van vrijwilligerswerk. De
deelnemers kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld via een
organisatie of instantie. De deelnemer krijgt een training van 2 dagdelen. Tijdens
de training wordt de deelnemer goed voorbereid op het vrijwilligerswerk c.q.
zoeken naar vrijwilligerswerk.
VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn in het project onontbeerlijk. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde
vrijwilligers (maatjes) die een deelnemer willen begeleiden naar vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers die “maatje” willen worden moeten aan een aantal criteria voldoen;
Minimaal 2-3 uur per week beschikbaar zijn om een anderstalige te
begeleiden (ca. een half jaar tot een jaar).
Woonachtig in de regio Den Haag
Karaktereigenschappen bezitten die belangrijk zijn om maatje te kunnen zijn,
zoals; geduld, integriteit, flexibiliteit, gevoel voor humor,
relativeringsvermogen en sociale- en communicatieve vaardigheden
Affiniteit met de doelgroep
WAT WORDT ER VERWACHT VAN EEN VRIJWILLIGER (MAATJE)?
De vrijwilliger begeleidt en bemiddelt de deelnemer naar vrijwilligerswerk. De
vrijwilliger heeft een (zeer belangrijke) begeleidende en ondersteunende rol.
Zeker op het gebied van communicatie/contact naar organisaties en instanties
heeft de vrijwilliger een belangrijke taak. Uiteraard wordt er vanuit de deelnemer
ook veel inzet en initiatief gevraagd. De vrijwilliger heeft o.a. het volgende
takenpakket;
Gesprekken voeren met de deelnemer (ca. 1x per week)
Opstellen persoonlijke profiel (achtergrond en wensen) van de deelnemer
Oriënteren op en zoeken naar geschikte vrijwilligersbanen voor deelnemer
Regelen sollicitatiegesprek bij organisatie
Evaluatiegesprekken met organisatie en deelnemer
Begeleiden van deelnemer tijdens gesprekken
Begeleiden deelnemer na plaatsing op een vrijwilligersbaan

TRAINING VRIJWILLIGERS
De vrijwilligers krijgen een training (2 dagdelen). Door middel van deze training
wordt de vrijwilliger goed voorbereid op haar/zijn taak om de deelnemer naar
vrijwilligerswerk te begeleiden. In de training komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod; wat is vrijwilligerswerk, begeleiding op de werkvloer,
communicatie, grenzen stellen, hoe begeleidt je een anderstalige, hoe en waar
vind je vrijwilligerswerk, etc.
Uiteraard krijgt u vanuit FOX AOB/Stichting Kleurwerk en het Vrijwilligerspunt de
benodigde ondersteuning en begeleiding.

BENT U DE VRIJWILLIGER DIE WIJ ZOEKEN ?

INTAKEGESPREK
Spreekt bovenstaande informatie u aan en vindt u het leuk om een anderstalige
naar vrijwilligerswerk te begeleiden?
Meldt u zich dan aan voor een geheel vrijblijvend intakegesprek.
U kunt contact opnemen 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
Wilt u eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact met
bovenstaande organisaties op of vraag naar de uitgebreide
informatiebrochure.

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

