#PIONIERENMETGOUD

Pionier(s) gezocht voor het starten
van een jongeren vrijwilligersnetwerk!
Nominatie
Ministerie van VWS

Heb jij visie op het samenleven in jouw stad? Ben je
enthousiast en wil je jongeren meenemen in het helpen
van andere mensen? Heb je dromen en ideeën om jong
eren in je stad actief in te zetten om hulp en netwerk te
bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben?
Wij jij je talenten inzetten om een (structurele) bewe
ging op gang te brengen? Zou je er zelfs je parttime
baan van willen maken? Samen met een mede pionier?
Lees dan verder. Wij zijn op zoek naar jonge sociale
pioniers die een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk
gaan opzetten.
Wat is een jongeren vrijwilligersnetwerk?
Een lokaal netwerk van jonge mensen die zich vrijwillig
willen inzetten voor kwetsbare mensen in hun omgev
ing. Een netwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen
die weinig of geen netwerk hebben. Daarin werkt het
netwerk samen met scholen, maatschappelijke organi
saties, kerken, professionele hulpverlening en andere
initiatieven. Het netwerk sluit aan op de leefwereld van
jongeren door hen te inspireren en te activeren door
sociale projecten, activiteiten, interactie en gebruik van
sociale media. Het netwerk biedt jongeren dagelijks de
mogelijkheid om zich in te zetten voor hun medemens.
Het sluit aan bij jongeren, is flexibel en houdt de drem
pel laag om nieuwe ervaringen op te doen. Jongeren
leren om (dagelijks) bij te dragen aan het samen leven
in hun woonplaats.

Herken jij je in de volgende eigenschappen?
- Je hebt visie
- Je bent ondernemend
- Je kan goed coördineren
- Je bent sociaal
- Je kunt leiding geven
- Je bent een echte netwerker
- Je kan mensen rondom een missie bij elkaar brengen
- Je vindt het leuk om mensen te begeleiden en coachen
- Je denkt in kansen en mogelijkheden
Begeleiding, coaching en ondersteuning
Het opzetten van een lokaal jongeren vrijwillig
ers
netwerk doe je samen met Inspiratienetwerk Tijd
VoorActie, de vrijwilligerscentrale van jouw (woon)
plaats en andere samenwerkingspartners. Als pionier
ben je eigenaar van het proces en start je een eigen
lokaal vrijwilligersnetwerk (stichting).

Heb je interesse?
Neem contact op met Johanna Hoving
mail: johannahoving@tijdvooractie.nl
mobiel: 0624115429
Of kijk op www.tijdvooractie.nl
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TijdVoorActie

