Reismaatje in de weekenden
Vacat urenummer: 13680
Organisat ie: Pluryn
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die één keer per maand met deze jongen wil meereizen naar zijn
huis in Z uid-Holland. Dit om zijn moeder te ontlasten, omdat het een lange treinreis is.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
Overdag, 's Avonds
Zo'n 16 uur per maand

Uitgebreide taakomschrijving
De cliënt is een gezellige jongen met een licht verst andelijke beperking van 12 jaar oud met humor. Hij
houdt van voet bal, spellet jes spelen op zijn iPad en samenspelen met zijn vriendjes. Hij is woonacht ig in
Oost erbeek.
Hij kan soms wat onvoorspelbaar gedrag vert onen op zowel fysiek en verbaal gebied.
Je reist eens per maand met hem mee vanuit Oost erbeek naar Vlaardingen en haalt hem met de t rein de
volgende dag weer op. Hij gaat hier op bezoek bij zijn moeder. Deze jongen reist op vrijdagmiddag rond
14.15 uur als zijn school uit is naar Zuid-Holland, en op zat erdagmiddag/-avond vanuit Zuid-Holland weer
t erug.
Door jouw hulp kan hij logeren bij zijn moeder. Daarnaast biedt jouw luist erend oor onderst euning.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Het is van belang dat je duidelijk kunt communiceren; bij een open vraag verwacht deze cliënt een
concreet ant woord. Je bent geduldig en st aat st evig in je schoenen, kunt omgaan met afwijkend gedrag
zowel op fysiek en verbaal gebied.
Je vindt het fijn om iemand duidelijkheid en onderst euning, een luist erend oor en gezelschap t e bieden.
Om er zo samen een leuke reis van t e maken en hem de mogelijkheid t e bieden zijn moeder t e zien.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich naast de medewerkers t huis voelen bij ons. Daarom zorgen
wij ervoor dat alles rondom jouw vrijwilligerswerk goed geregeld is. Zo ont vang je:
• Begeleiding van een professionele collega. Ook kan je alt ijd t erugvallen op T eam Vrijwilligerswerk van
Pluryn.
• Een vrijwilligersovereenkomst .
• Vergoeding van reiskost en.
• Een goede verzekering.
• En nat uurlijk veel waardering voor jouw inzet !

Biedt de organisatie scholing aan?
in overleg

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Jeugd 6 - 18 jaar

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Diversen

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Overdag, 's Avonds

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Pluryn begeleidt in Gelderland zowel mensen met een verstandelijke als mensen met een lichamelijke beperking in wonen,
werken en vrije tijd.

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
13680

Contactgegevens
Pluryn
Indust rieweg 50
6541 T W Nijmegen
www.werkenbijpluryn.nl
Dick de Graaf
06 20497538
info.vrijwilligers@pluryn.nl

