
 

 

 

Ontmoetingsvrijwilliger 

De Lage Drempel VZW is al sinds 2000 een armoedevereniging in Mechelen.  Als een 
vrijwilligersvereniging brengen we  via dagelijkse ontmoetingen in onze lokalen mensen in 
armoede samen met mensen niet in armoede. Voor deze ontmoetingsruimte zoeken we een 
vrijwilliger. 

Een vrijwilliger in de ontmoetingsruimte is een metgezel, een coach 

en een klankbord voor de bezoekers. 

Wat bieden we? 

 Een boeiende omgeving in een gedreven collegiaal, dynamisch  team.  

 Deelname aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging.  

 Professionele ondersteuning door o.a. vorming over visie en methodieken van De Lage 

Drempel, leefregels, profiel van de bezoeker... 

 Een plaats om uw sterktes te tonen.  

 Aandacht voor je eigen planning en verwachtingen. 

 Vrijwilligersverzekering. 

 Vlot bereikbare locatie in het centrum van  Mechelen.  

 

Je taken? 

 Aanwezig zijn op een vaste halve dag per week, in een vast dagteam o.l.v. de 

dagverantwoordelijke. 

 De ontmoetingsruimte mee in orde houden. 

 Zelf toepassen van de leefregels en op toezien dat ze worden toegepast. 

 Maandelijkse vrijwilligersvergadering bijwonen. 

 Onze bezoekers beter leren kennen en hen van daaruit toeleiden naar vorming en 

deelname aan activiteiten. 

 Mogelijk begeleiden van uitstappen en culturele activiteiten. 



 Mogelijk deelnemen aan werkgroepen op basis van je persoonlijke interesses en 

competenties. 

Wat vragen we? 

 Je kan met een open geest actief luisteren. 

 Je bent consequent en rechtvaardig.  

 Je bent sociaal vaardig en enthousiast. 

 Je hebt empathie en respect voor bezoekers. 

 Je hebt veerkracht en doorzettingsvermogen. 

 Je bent tactvol en gaat vertrouwelijk om met informatie 

 Je bent leergierig. 

Hoe selecteren we onze vrijwilligers? 

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je meer over De Lage 

Drempel VZW en peilen we naar je interesses en verwachtingen. 

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen! 

Steven Van haegenberg  op 015/34 43 77 of via mail: delagedrempel@telenet.be of website 

http://www.delagedrempel.be/contact/ 
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