
 

 

 

Organisatieversterkende Vrijwilliger Rap-op-Stap-Project 

De Lage Drempel VZW is een erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen. Voor ons 

vrijetijdsproject Rap-op-Stap zoeken we een organisatieversterkende vrijwilliger. In het 

najaar van 2017 wil onze vereniging een eigen Mechels loket opstarten.  

Meer info over Rap-op-Stap vind je hier: www.rapopstap.be   

Wil je kwetsbare gezinnen en alleenstaanden helpen bij hun vakantieplannen? 

Kan je je inleven in de leefsituatie van een kwetsbare doelgroep? 

Wil je aan de kar trekken van dit nieuwe vrijetijdsproject? 

Dan is vrijwilligerswerk bij De Lage Drempel iets voor jou! 

 

Wat bieden we? 

 Professionele ondersteuning 

 Vorming 

 Opname in een dynamisch team 

 Flexibiliteit 

 Aandacht voor je eigen planning en verwachtingen 

 Vrijwilligersverzekering  

Je taken? 

 Je geeft mee vorm aan dit project en zorgt voor een correcte opvolging 

 Je helpt bij de bekendmaking van dit nieuwe project 

 Je volgt het (Mechels én bovenlokaal) vrijetijdsaanbod op de voet op 

 Je neemt administratieve taken op in het kader van dit project 

 Je wordt de verantwoordelijke van een klein vrijwilligersteam die dit loket zal 

bemannen 

 

 

http://www.rapopstap.be/


 

Wie zoeken we? 

Je kan klantgericht werken, op maat van een kwetsbare doelgroep. Je kan op een 

laagdrempelige manier uitleg geven over het vrijetijdsaanbod en gebruikers ook helpen bij 

de organisatie van hun daguitstap of vakantie. Naast een goed inlevingsvermogen, zoeken 

we iemand die vlot met de computer overweg kan, het overzicht kan behouden en als 

verantwoordelijke van dit project ook de nodige contacten kan leggen en onderhouden. 

Hij/zij zal nauw samenwerken met de professionele kracht en kan waar mogelijk een aantal 

deeltaken overnemen betreffende de registratie van de vrijetijdsaanvragen. 

 

Wat vragen we? 

 Een halve dag per week van je eigen vrije tijd, liefst op dinsdagnamiddag omdat we 

dan ons loket willen open houden 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je bent flexibel 

 Je bent handig met de computer 

 Je kan het overzicht behouden en collega-vrijwilligers ondersteunen m.b.t dit project 

 Voor de bemanning van het loket zullen we werken met een rotatiesysteem waarin je 

zelf ook wil meedraaien 

 Ervaring in de toeristische sector is een pluspunt maar geen must 

 

Hoe verloopt de procedure voor nieuwe vrijwilligers? 

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek en peilen naar jouw interesses, 

verwachtingen en ervaring. We geven meer info over het Rap-op-Stap-project en De Lage 

Drempel. Indien de wederzijdse verwachtingen overeenstemmen, kan je snel aan de slag! Er 

is immers heel wat voorbereidend werk in aanloop van de opstart in het najaar van 2017. 

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen! 

Steven Van haegenberg  

Coördinator De Lage Drempel VZW 

015/34.43.77 of via mail: delagedrempel@telenet.be 

Meer info over onze vereniging: www.delagedrempel.be 
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