
STEUN OP MAAT 
 

biedt ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisatieversterkende Vrijwilliger 
 

Situering 
 

Maatschappelijk kwetsbare jonge ouders hebben vaak geen of weinig tijd om buitenshuis 
aan activiteiten deel te nemen. Kinderopvang is een van de drempels. Meestal hebben ze 
geen sociale netwerk waar ze op kunnen terugvallen.  Juist deze contacten zijn cruciaal voor 
het verankeren van de identiteit van elk persoon. Ze zijn een belangrijke middel om sociale 
en emotionele eenzaamheid tegen te gaan.  Daarom organiseert Steun Op Maat ook 
groepsbijeenkomsten, voor ouders om zich te ontspannen, zichzelf te kunnen zijn en 
antwoorden te vinden op hun vragen.  Er worden ook gezinsvriendelijke activiteiten 
georganiseerd (koken, uitstapjes, schaatsen,…). 
Een wekelijks terugkerende groepsactiviteit is het Koffiemoment met ouders (vaak 
alleenstaande moeders).   
Voor deze belangrijke groepsactiviteit zijn we dringend op zoek naar een geschikte 
vrijwilliger die zich wilt inzetten om hier een uitnodigend, tof, huiselijk en een warm moment 
van te maken. 
 

Wie zoeken we 
 

De witte raaf die wij graag zouden vinden, moet voldoen aan het volgend profiel: 

 Graag in gezelschap zijn van maatschappelijk kwetsbare jonge ouders (meestal 

moeders); 

 Kan luisteren naar de verhalen/problemen van ouders en in beperkte mate feedback 

kan geven; 

 Een groepsgesprek kunnen begeleiden zonder zich op te dringen; 

 Sociaal geëngageerd en open minded zij; 

 Kan zich vrij maken, liefst elke dinsdag van 8u tot 10u30 (dan gaan de 

koffiemomenten door); 

 Heeft inzicht in de armoedeproblematiek of is bereid hierover vormingen te volgen; 

 Zelfstandig kunnen werken; 

 Je bent flexibel; 

 Je bent minimum 18 jaar oud. 

 



Wat bieden we? 
 Professionele ondersteuning; 

 Vorming; 

 Opname in een dynamisch team; 

 Flexibiliteit; 

 Aandacht voor je eigen planning en verwachtingen; 

 Vrijwilligersverzekering. 
 

Je taken? 

 Je staat in voor het onthaal van de deelnemers van “koffiemomenten”; 

 Je staat in voor de goede organisatie van de activiteitenruimte: o.a. koffie zetten en 

samen met de ouders nadien afwassen; 

 Je ondersteunt de professionele kracht; 

 Je maakt ons project verder bekend; 

 Je neemt af en toe administratieve taken op; 

 Je neemt zo vaak als mogelijk deel aan de maandelijkse intervisie voor vrijwilligers. 

 

Hoe selecteren we onze vrijwilligers? 
We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je meer over Steun 

op Maat en peilen we naar jouw interesses en verwachtingen. 

 

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen! 

Meer info?  http://www.delagedrempel.be/steun-op-maat  

Cani Nas op 015/34.43.77 of via mail: caninas.steungezinnen@gmail.com 

 

 

Steun Op Maat is een project van De Lage Drempel: www.delagedrempel.be 

 

 

http://www.delagedrempel.be/steun-op-maat
http://www.delagedrempel.be/

