
Vacature Stagiaire HBO 3de jaars Vrijwilligerscentrale MENS 
De Bilt 
 
MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in Gemeente De Bilt. We brengen 

mensen bij elkaar en zijn stevig verankerd in een netwerk van Biltse maatschappelijke organisaties.  

We voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de schakel tussen zorg en welzijn.  

Binnen de vrijwilligerscentrale zoeken wij per september 2018 een: 

 

Stagiaire HBO 3de jaars Vrijwilligerscentrale  

(16-24  uur per week) m/v  
 

De vrijwilligerscentrale 

Veel Biltse vrijwilligersorganisaties zitten te springen om vrijwilligers. Ook zijn er veel mensen in de 

gemeente De Bilt die graag vrijwilligerswerk willen doen maar niet goed weten waar en hoe het één 

en ander werkt. De schakel tussen beiden is de vrijwilligerscentrale. Daarnaast zijn wij het kennis- en 

ervaringsplatform voor maatschappelijke organisaties. 

 

Profiel 
Wij zoeken een 3dejaars student, je maakt makkelijk contact en vindt het leuk om mensen persoonlijk 

op weg te helpen richting passend vrijwilligerswerk. Je denkt en doet graag mee. Je vindt organiseren 

leuk en communiceert makkelijk online en offline. Je bent proactief en denkt graag mee hoe we onze 

diensten telkens weer kunnen verbeteren. 

 
Taakomschrijving 3de jaars stagiaire 

• Bemiddelen: het voeren van intakegesprekken en het begeleiden van een match tussen 

vrijwilliger en organisatie. 

• Beheren van de website en meedenken hoe we de website beter kunnen promoten. 

• Promotiewerk: het onder de aandacht brengen van de vrijwilligerscentrale. 

• Meedenken en ondersteunen bij projecten van de vrijwilligerscentrale zoals de 

Vrijwilligersbanenmarkt en NLdoet.  

• Onderzoek: Als er vanuit de opleiding een onderzoek gedaan moet worden, zijn er 

verschillende mogelijkheden. 

 
Wij bieden 

Een leuke, zelfstandige stageplaats waarin je mensen echt een stap verder kunt helpen. Je hebt 

samen met het team “een eigen winkeltje”, waarmee je als spil van het vrijwilligerswerk in de 

gemeente De Bilt fungeert. Je krijgt begeleiding van de coördinator vrijwilligerscentrale. 

 

Meer informatie   

Meer informatie is te verkrijgen bij Jolijn Jurgens 06-17007462.  

 
Sollicitaties 

Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige stageplaats dan kun je een sollicitatiebrief met CV mailen naar 

Marianne van Balgoijen, m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl 

mailto:m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl

