Vriendenkringen: Daarvoor zoeken we
vrijwilligers met gezond verstand en een feeling
voor gezelligheid
Taakomschrijving
Wat zijn Vriendenkringen? Eenvoudig gezegd: groepen mensen (max. 5) die samen met een
vrijwilliger een groep vormen om vriendschappelijke contacten aan te gaan en te onderhouden.
Het doel is vooral om een netwerk op te bouwen of uit te breiden.
Wat is de rol van de vrijwilliger? in eerste instantie zal deze vooral aanjager en misschien een
beetje een breekijzer zijn. De vrijwilliger ondersteunt de groep in het voeren van de onderlinge
gesprekken (als dat nodig is) en in het vinden van een activiteit passend bij de groep. In het
eerste jaar is de vrijwilliger steeds bij de activiteit aanwezig. Voor de vrijwilliger zal het dan om
maximaal 1 dag (deel) per 2 weken zijn. Mogelijk 1 dag (deel) per maand. Dit in overleg met de
groep.
Wat moet je doen? Een groep van ongeveer 5 mensen begeleiden/ ondersteunen in het
vormen van een nieuwe vriendengroep. Je zoekt samen met de groep een activiteit uit waar
iedereen aan mee kan doen.
Hoelang duurt deze taak? In principe een jaar. Het is de bedoeling om in dat jaar de groep
zelfstandig te laten draaien.
In het jaar daarop trekt de vrijwilliger zich meer en meer terug en houdt de groep zichzelf in
stand.
De professional van MEE of van WijZ is op de achtergrond steeds beschikbaar.

Doelgroep
Volwassenen
Categorie
Activiteiten & Begeleiding
Samen & Ontmoeten
Plaats

Broekland (ov)
Heeten
Heino
Laag-Zuthem
Lierderholthuis
Luttenberg
Mariënheem
Nieuw-Heeten
Raalte
Werktijden
Hoe vaak? Maximaal 1 dagdeel per 2 weken. Je zou dit ook samen met een partner kunnen doen
zodat het 1 x per maand wordt.
Inwerkmethode en begeleiding
Word je als vrijwilliger begeleid? Ja, de professional van MEE en/of WijZ kan je begeleiden
Aantal gezochte vrijwilligers
meerdere
Contactpersoon
Anneke Westenenk
E-mailadres
E.klok@wijz.nu

