
 

 

 

 

 

 

KERNVRIJWILLIGER TECHNIEK 

Is ‘Iedereen hoort erbij en doet mee!’ ook jouw motto dan ben jij 

helemaal op je plek bij ons! 

Bij wie ga je aan de slag 

Netwerkcentrum de Opstap, gevestigd in het voormalige schoolgebouw 

in Sint Jabik is een laagdrempelige dagvoorziening waar ontmoeting en 

talentontwikkeling centraal staat. Het is een centrum dat toegankelijk is voor alle inwoners in en 

rondom Sint Jabik met extra aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving. Er is geen indicatie 

nodig om bij NWC de Opstap aan de slag te gaan. 

Wat vragen we? 

Als kernvrijwilliger heb je dezelfde taken als de andere vrijwilligers, maar heb je aanvullende 

verantwoordelijkheden.  

• Je kunt het pand openen en afsluiten, weet wat te doen bij problemen en handelt klachten af.  

• Je vervult een ondersteunende rol ten aanzien van onze vrijwilligers en biedt een luisterend oor 

aan onze vrijwilligers en bezoekers. 

• Je maakt deelnemers (met extra aandacht voor jeugd en kwetsbaren) vertrouwd met hout, 

metaal, kunststoffen én leert hen vaardigheden die nodig zijn om deze materialen te verwerken. 

Hierbij worden creativiteit, inzicht en basisvaardigheden verder ontwikkeld.  

• Enthousiasme voor het vakmanschap over brengen op deelnemers wanneer zij hier talent in 

willen ontwikkelen.  

• Er voor zorgen dat deelnemers op de hoogte zijn met de mogelijkheden die de techniek te 

bieden heeft! 

• Tijdens je dienst ben jij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in NWC de Opstap.  

• Zorg je ervoor dat het materiaal op voorraad is. 

• Als kernvrijwilliger ben je drie dagdelen per week beschikbaar, voorkeur dinsdag- e/o 

woensdagmiddag.   

Wat breng je mee? 

Jij bent een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. Uiteraard ben je flexibel en pas je je makkelijk 

aan in verschillende situaties en je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Wat bieden we? 

Als kernvrijwilliger ontvang je vrijwilligersvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling. 

Specifieke voorkennis is niet nodig, passie, energie en een brede interesse voor het creatieve vak is 

gewenst. Daarnaast ben je woonachtig in Sint Jabik e/o. 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bertina Algra.  

Tel: 0629542213 Email: b.algra@nwc-deopstap.nl 


