BuurtKracht staat voor het verbinden van inwoners en het samenbrengen van ideeën en
wensen. Betrokkenheid, eigen initiatief en het benutten van talent staan hierbij centraal.
Een onderdeel van BuurtKracht is de BuurtKlusKracht (klus)ploeg. BuurtKlusKracht bestaat
sinds kort uit een klein team van (vrijwillige) medewerkers, die verschillende (kleine) klus- en
groenwerkzaamheden uitvoert bij hulpbehoevende inwoners. Denk bijvoorbeeld aan kleine
tuinklussen, klusjes in en rondom het huis of kleine verhuizingen.
De ploeg van vrijwillige medewerkers bestaat uit mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen,
mensen die moeten re-integreren en/of statushouder zijn.
Binnen BuurtKlusKracht geloven wij in de kracht van samenwerken. Niet alleen in samenwerken
binnen onze eigen werkploeg, maar juist ook met de samenleving en haar inwoners, bedrijven
en organisaties.

Voor BuurtKlusKracht zijn we op zoek naar één of meerdere
vrijwillige begeleider(s) voor de klusploeg
Ben jij diegene die we zoeken en die ons team kan komen versterken?
Je ondersteunt de professionele werkbegeleider in de aansturing van de werkploeg en de
klussen.
Daarbij horen de volgende taken:
- Samenwerking/overleg met de werkbegeleider;
- Meewerken op de diverse klussen;
- Aansturing van de medewerkers van de klusploeg;
- Contact onderhouden met klanten.
Naast klussen voor hulpbehoevende inwoners van Rijssen-Holten voeren we ook (groen-)
klussen uit voor o.a. sportverenigingen en woningcorporaties.
Wat vragen wij van jou?
- Je bent makkelijk in de omgang;
- Je kan goed contact leggen en contacten onderhouden;
- Je bent goed in communiceren en spreekt goed Nederlands;
- Je hebt feeling met verschillende doelgroepen;
- Je kan onze medewerkers (klusploeg) aansturen;
- Je bent handig en wilt meewerken bij de klussen;
- Technische kennis is een pré;
- Je bent in het bezit van rijbewijs B-E.

Werktijden:
Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 14.00 uur.
Omdat deze vacature 4 dagen van 6 uur betreft, kan deze ook opgevuld worden door meerdere
personen. Geef bij interesse door welke dagen je beschikbaar bent.
Bijzonderheden:
- De vrijwilliger wordt begeleid door de (professionele) werkbegeleider. Samen met collega’s
draag je zorg voor de klusploeg.
- Het kan zijn dat je samen met anderen in de ploeg aan de slag gaat.
- Je bent in het bezit van een auto, onkosten worden vergoed.
- Een VOG wordt voor je aangevraagd voor je gaat starten.
- Wij werken (in overleg) met een vrijwilligersvergoeding.
- Wij werken met een vrijwilligersovereenkomst.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met het ServicePunt Vrijwilligers.
Mail naar spv@viaviewelzijn.nl of bel van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren naar 06 33 59 21 53.

