
Samen@Ureterp | Gezocht: een vrijwillige gastheer of gastvrouw 
 
Samen@Ureterp is een project van Stjoer en biedt 
de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, 
maar niet altijd vanzelfsprekend.  
De ontmoetingslocatie is niet leeftijdsgeboden, 
iedereen is welkom. Er worden regelmatig leuke 
en leerzame activiteiten georganiseerd. Samen 
zorgen we voor een gezellig sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. De ontmoetingslocatie 
wordt draaiende gehouden door vrijwilligers met ondersteuning van een beroepskracht.  
 
Stjoer 
Stjoer staat voor eigen regie en het stuur in handen nemen als je te maken hebt met een 
psychische- en/of sociale kwetsbaarheid. Wij bieden een veilige plek en creëren 
mogelijkheden om deel te nemen aan verschillende afdelingen, projecten en activiteiten.  
Bij Stjoer kunnen mensen met een psychische- en/of sociale kwetsbaarheid, zonder 
vooroordelen, vorm geven aan hun deelname aan de maatschappij 
 
Wat vragen wij van jou (of wil je nog leren): 
✓ Je bent gastvrij en behulpzaam; 
✓ Je bent op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur beschikbaar; 
✓ Je sluit aan bij de teamvergadering (1x in de 6 weken); 
✓ Je kunt met afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als in een team werken; 
✓ Je durft initiatief te nemen om met bezoekers in contact te gaan; 
✓ Je hebt oog voor bezoekers die binnen komen en/of alleen zitten; 
✓ Een Verklaring omtrent gedrag. Deze kan gratis aangevraagd worden. Kom jij niet in 

aanmerking voor een VOG, dan willen we alsnog wel een gesprek met je aan gaan. 
 
Wat bieden wij jou: 
✓ Een goede begeleiding. Er is tijdens openingstijden een beroepskracht beschikbaar om 

terug te vallen bij vragen of moeilijkheden; 
✓ Je krijgt een inwerkperiode van twee maanden en ieder halfjaar een evaluatiegesprek; 
✓ Er is een WA- en ongevallenverzekering voor je afgesloten; 
✓ Er is inspraak/ ruimte om mee te denken met Samen@Ureterp; 
✓ Je ontvangt reiskostenvergoeding wanneer je niet in het Ureterp woonachtig bent; 
✓ Je vrijwilligerswerk kun je gebruiken om je persoonlijk te ontwikkelen en/of weer mee te 

doen in de samenleving. 
 
Jouw werkzaamheden: 
✓ Voordat de inloop open gaat zet je met de mede-vrijwilligers alles klaar; 
✓ Je ontvangt de bezoekers en schenkt koffie/thee; 
✓ Je helpt mee met het bedenken van activiteiten, het organiseren en uitvoeren daarvan; 
✓ Een belangrijk onderdeel van je werk, is een praatje maken met de bezoekers; 
✓ Je verricht kleine schoonmaakwerkzaamheden zoals afruimen en reinigen van tafels; 
✓ Formulieren en de kas bijhouden is ook onderdeel van je vrijwilligerswerk. 
 
Meer weten of je aanmelden als vrijwilliger?  
Neem gerust contact met ons op. Telefonisch zijn wij bereikbaar via  
06 – 437 59 440 (Johanna Anema) of mail samenureterp@stjoer.frl. Of bezoek onze site 
www.stjoer.frl voor meer informatie.  
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