Zuid-Holland Midden
Regio Ambassadeur bij Stichting Leergeld
Onze stichting is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich als Regio Ambassadeur
willen inzetten voor kinderen in armoede. Wij zijn voor alle gemeenten waar wij actief zijn
met spoed op zoek naar vrijwilligers voor deze functie.
Werkzaamheden
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers die huisbezoeken afleggen bij gezinnen. In elke
gemeente zijn twee tot drie vrijwilligers werkzaam en nu zoeken we een persoon die hen kan
coördineren, verbinden en dient als vraagbaken. Dit houdt in dat u het eerste aanspreekpunt
in uw gemeente bent, voor zowel de Vrijwilligers Huisbezoeken als het bestuur.
U coördineert en ondersteunt de Vrijwilligers Huisbezoeken. Vanuit het bestuur worden alle
actualiteiten omtrent de voorzieningen in het Kindpakket, leveranciers en de gemeente met
u gecommuniceerd. Deze informatie zet u vervolgens door naar de andere vrijwilligers in uw
regio. Mochten zij vragen hebben over deze actualiteiten of het verloop van een huisbezoek
dan kunnen zij bij u terecht. In sommige gevallen legt u zelf huisbezoeken af.
Daarnaast heeft de Regio Ambassadeur als functie om ontwikkelingen en actualiteiten
binnen het sociaal domein van de gemeente(n) waarin hij/zij werkzaam is met het bestuur te
communiceren. Denk hierbij aan het doorgeven van evenementen waarbij Leergeld
aanwezig kan zijn, maatschappelijke organisatie waarmee samenwerking kan worden
opgezocht of gemeentelijke beleidsveranderingen die invloed hebben op het speelveld van
Leergeld.
Het aantal werkuren is afhankelijk van het aantal huisbezoeken dat afgelegd moet worden
en de ontwikkelingen in uw regio, maar we gaan uit van minimaal 4 uur per week. De uren
zijn vrij in te delen op basis van uw beschikbaarheid. Eventuele reiskosten worden door ons
vergoed en per huisbezoek ontvangt u een vergoeding van €5 tot een maximum van €1.500
per jaar. Deze vergoeding hoeft niet opgegeven te worden bij de belastingaangifte en wordt
niet afgetrokken van uw uitkering, mocht u die ontvangen.
Profiel
Wij vragen om goede beheersing van de Nederlandse taal, een VOG, een flexibele
werkhouding en kennis van- of betrokkenheid bij andere sociale organisaties in de
gemeente. Daarnaast is een uitgebreid netwerk binnen de gemeente waarin u vrijwilliger wilt
worden een pre.
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