
Vrijwilligerswerk

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



Vrijwilligerswerk

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Wilt u iets doen voor de maatschappij? Houdt u van 
mensen helpen? Mist u mensen om u heen? Dan is 
vrijwilligerswerk wellicht iets voor u.

Vrijwilligers zijn voor veel mensen van onschatbare 
waarde. Onze organisatie WonenPlus koppelt vrij-
willigers aan mensen die wat extra hulp kunnen 
gebruiken. WonenPlus is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. In de speciale folder kunt u meer lezen 
over WonenPlus.

Een plek voor denkers en doeners
De vrijwilligers zijn net zo verschillend als de klussen 
die zij uitvoeren en de klanten die zij helpen: man of 
vrouw. Jong of oud. Met of zonder beperking. 
De werkzaamheden zijn licht van aard en kunnen 
variëren van één uur per maand tot meerdere uren 
per dag. Als vrijwilliger bepaalt u zelf wanneer u 
beschikbaar bent.

Werken bij WonenPlus houdt in dat u op verschillende 
manieren iets kunt betekenen voor anderen in Stede 
Broec. 

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van:
• Lichte tuinwerkzaamheden
• Kleine klusjes in huis
• Boodschappen doen
• Vervoer
• Hulp bij administratie
• Licht administratief werk op ons servicepunt
• Zo’n driemaal per jaar onze nieuwsbrief bezorgen
• Als maatje bij iemand op bezoek (zie folder 

Maatjes)

Wat kunt u van ons verwachten?
Als vrijwilliger ontvangt u alle informatie die nodig is om 
goed en fijn te kunnen werken. Er is een beroepskracht 
als aanspreekpunt en ter ondersteuning. En er zijn 
mogelijkheden tot het volgen van cursussen. Voor de 
vrijwilligers is er een ongevallen- en WA-verzekering.

Aanmelden
Tijdens kantoortijden kunt u binnenlopen op onze 
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook 
telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk 
hiervoor onze contactgegevens op de achterzijde van 
deze folder.


