
  

 

Profiel Vrijwilliger SamenWijzer Infopunt 

 

Jouw rol als vrijwilliger 

Je bemenst het SamenWijzer Infopunt in de bibliotheek. Je ontvangt mensen en gaat op een prettige 

wijze met hen in gesprek. Je luistert goed naar welke vraag iemand heeft en probeert deze vraag te 

beantwoorden of neer te leggen waar hij opgepakt wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij een professionele 

of vrijwilligersorganisatie  in het Land van Cuijk zijn. 

 

We zoeken: 

• Iemand met empathisch vermogen, 

• die bereid is om zich de sociale kaart van het Land van Cuijk eigen te maken, 

• die 1 of 2 dagdelen aanwezig is bij het SamenWijzer Infopunt, 

• die accuraat en flexibel is, 

• die op een natuurlijke manier kan uitnodigen tot gesprek, / een praatje kan maken ofwel 

communicatief vaardig is, 

• die signalen opvangt en deelt met de betreffende organisaties, 

• die bereid is om regelmatig deel te nemen aan een werkoverleg, 

• die oprechte interesse in mensen heeft en het leuk vindt om mensen met de 

juiste informatie verder te helpen, 

• die bereid is om scholing te volgen en zich wil te verdiepen in het vakgebied. 

 

Wij bieden: 

• Een leuke en leerzame omgeving, 

• afwisselend werk,  

• ontmoetingen met veel verschillende mensen, 

• contact met burgers en organisaties, 

• een nieuw project, waaraan je mag mee werken om het verder te ontwikkelen. 

In je werk word je ondersteund door Sociom, maar de werkzaamheden vinden plaats in de 

bibliotheek. 

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Je werkt met een kwetsbare doelgroep, dus vragen wij om een VOG bij aanvang van het 

vrijwilligerswerk. De kosten hiervoor worden vergoed. 

 

 

 



Als je vrijwilliger wordt bij SamenWijzer Infopunt kun je rekenen op: 

• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis en 

ontwikkeling, 

• een vrijwilligersovereenkomst van Sociom met duidelijke afspraken en voorwaarden, 

• scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professional. 

 

Interesse? 

Meld je aan via het online formulier op: 

http://www.biblioplus.nl/klantenservice/vrijwilligers/werving-vrijwilligers.html 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: 

• Josephine Dekkers, 

josephinedekkers@sociom.nl 

0485-700500 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag) 

• Carin Hoppenbrouwers, 

c.hoppenbrouwers@biblioplus.nl,  

0485-583500 (bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)   
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