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• Vacatures
Buurtbemiddelaar
Vindt u het interessant om te bemiddelen bij burenconﬂicten? Kunt u goed luisteren? Kunt u uw oordeel
voor uzelf houden? Bent u bereid een training te volgen? Buurtbemiddeling (Mooi welzijn) is op zoek naar
vrijwilligers die zich als buurtbemiddelaar willen inzetten bij onenigheid tussen buren. Dat kan gaan over
geluidsoverlast, overlast door huisdieren of kinderen pesten, rommel in het trappenhuis en dergelijke.
Buurtbemiddelaars helpen de buren om samen oplossingen te vinden voor hun onenigheid. Ze werken in
(wisselende) teams van 2 bemiddelaars. Het bemiddelingswerk vindt zowel overdag als ‘s avonds plaats. De
individuele bemiddelaars worden in overleg ingezet.
Vrijwilligers voor ondersteuningspunt
belastingzaken
Als vrijwilliger bij het ondersteuningspunt belastingzaken, bied je bezoekers praktische ondersteuning bij de
belastingaangifte of bij het aanvragen van toeslagen. Bij
complexe vragen zul je de bezoeker doorverwijzen.
Centraal staan: respect, goede luister- en gespreksvaardigheden om de bezoeker te ondersteunen bij simpele
belastingzaken. Het spreekuur van het ondersteuningspunt vindt plaats elke dinsdagmiddag en één keer in de
maand op donderdagavond. Iets voor u?
Allround keukenvrijwilliger
Brasserie Up zoekt een Allround keukenvrijwilliger ter
bereiding van eenvoudige lunches en gebak.
Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor het opnemen en afrekenen van bestellingen aan de balie en het
bereiden van de bestellingen. Dat doe je samen met de
mensen die we in de brasserie begeleiden. De keukenvrijwilliger is werkzaam voor minimaal 2 dagen op zaterdag, zondag en/of woensdag.
Brasserie Up is een horeca onderneming met een maatschappelijke doelstelling. De brasserie biedt een koksopleiding, stageplekken en dagbestedingsplekken aan
mensen met uiteenlopende achtergronden en/ of een
afstand tot de arbeidsmarkt. Kom jij bij ons team?
Bovenstaande is slechts een greep uit ons vacature aanbod. Kijk voor meer vrijwilligersvacatures op onze vacaturebank via www.zosamen.nl.

• Vrijwilligersacademie
8 april 2019:
EHBO Baby en Kinderen
9 april 2019:
Vrijwilligerswerk bij mensen met een chronische ziekte
16 april 2019:
Workshop Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
9 mei 2019
Workshop Het nieuwe solliciteren
Workshops en informatiebijeenkomsten voor
Zoetermeerse vrijwilligers.
Doe je vrijwilligerswerk of wil je als vrijwilliger aan de
slag? De Vrijwilligersacademie organiseert workshops
en informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers die werkzaam zijn in Zoetermeer. Zie een greep uit het aanbod in
de agenda hierboven. Inschrijven voor deelname kan via
www.zosamen.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/
Het ZoSamen Vrijwilligersjournaal verschijnt elke eerste donderdag
van de maand en is een uitgave van ZoSamen en Mooi welzijn
Zoetermeer.
Redactie: Edward Bos, Claudia Oosterman.
Eindredactie: Rob Verbunt. Redactieadres: ZoSamen, Forum
Zoetermeer, Frankrijklaan 6, 2711 CX Zoetermeer.
Bijdragen kunt u voor de 20e van elke maand, sturen naar:
vrijwilligersjournaal@zosamen.nl.

Leer-/werkbedrijf voor herstellende ex-verslaafden
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Leer-/werkbedrijf voor herstellende
Brasserie UP is ‘place to be’
ex-verslaafden

O

p het terrein van stadsboerderij De Weidemolen in de
Zoetermeerse wijk Oosterheem bevindt zich Brasserie
Up met een mooie lunchroom en terras waar het uitstekend
vertoeven is. Brasserie Up is een leer- en werkbedrijf voor leerlingen met een verslavingsverleden. De methode van Brasserie
Up is gericht op het bieden van uitzicht en kansen op een
succesvolle loopbaan in de horeca.
Initiatiefnemer Willem Govers:
‘Deze leer-/werkformule hebben we ontwikkeld om ex-verslaafden in hun herstelfase te

helpen een wending te geven
aan hun leven met perspectief
op een baan en het voorkomen
van terugval.’ Dat de formule

aanslaat bewijst wel het succes van de eerste vestiging van
Brasserie Up aan de Haagse Javastraat. ‘In Zoetermeer zitten
we nu een jaar en werken we
toe naar eenzelfde succes als
in Den Haag,’ aldus Willem Govers.
Hard werken
De opleiding wordt begeleid
door bevoegde docenten. Willem Govers: ‘Naast een wekelijkse dag op het ROC krijgen
de leerlingen naast de praktijk
op het werk ook theoretische
lessen in o.m. Nederlands,
rekenen, koken en motivatietraining. De eenjarige opleiding leidt tot een diploma
op MBO-2 niveau voor kok of
gastvrouw/-heer. Dat betekent
hard werken voor de leerlingen.’
Allround
keukenvrijwilliger gevraagd
‘Brasserie Up neemt zeven dagen in de week zowat al mijn
tijd in beslag en daarom zijn
we op zoek naar een allround

keukenvrijwilliger die mij in de
weekends kan waarnemen.
We zorgen ervoor dat dan
de meest ervaren leerlingen
dienst hebben zodat de taak
zo licht mogelijk is,’ aldus Willem Govers. In de vacaturebank voor vrijwilligers wordt
de functie nader beschreven.
Nog plaats voor leerlingen
Brasserie Up is voor iedereen
een ‘place to be’. De vestiging
in Zoetermeer biedt plaats aan
negen à tien leerlingen. Willem
Govers: Graag maak ik van de
gelegenheid gebruik om te
melden dat er nog plek is voor
leerlingen. Op brasserieup.nl
vind je meer informatie en kun
je je als leerling aanmelden.’

Voor meer informatie bel
0800 0200401, bezoek
ZoSamen in het Stadsforum
Zoetermeer of raadpleeg de
vacaturebank op zosamen.
nl. Of kijk op brasserieup.nl.

Ons doel is namens de stad een glimlach op te wekken bij de mensen

Word jij ook een Gastvrije Geus?
willen als Gastvrije Geuzen, de bezoekers aan onze
“ Wijstad,
aan Zoetermeer herinneren. Door de mensen welkom te heten, te helpen, de weg te wijzen. En altijd met een
lach.’
Aan het woord is Don Braad,
vrijwillig coördinator tussen de
Gastvrije Geuzen en de Stichting Gastvrij Zoetermeer. ‘Wat
het precies is? De Gastvrije
Geuzen zijn vrijwilligers die inwoners en bezoekers van de
stad op straat verrassen met
een oprecht welkom, hen zo
nodig van dienst zijn en zorgen
voor echte wauw-momenten’.
De Geuzen zijn aanwezig op
plaatsen als de Dorpsstraat, het
Stadshart, de markt, het Woonhart. Op termijn, als het aantal
vrijwilligers groeit kunnen we
natuurlijk ook Geuzen inzetten
bij bijvoorbeeld stations.
Leuke situaties
‘We zijn in december gestart
met de Gastvrije Geuzen als
onderdeel van de Stichting
Gastvrij Zoetermeer. De intocht
van Sinterklaas was het eerste
echte wapenfeit. Waarbij de
Geuzen veel vragen kregen en
waarbij ze kinderen aan Sinterklaas konden koppelen. Inmiddels zijn we met enkele tiental-

len Geuzen in de stad. Je komt
in hele leuke situaties terecht
met bewoners en bezoekers. Ik
dronk bij onze marktkraam kofﬁe met twee dames uit Leeuwarden die in Zoetermeer verbleven om naar The Lion King
te gaan in Scheveningen. We
hielpen iemand die zich wilde
melden op een postkantoor
dat reeds lang gesloten is. Eén
van onze Geuzen, hielp iemand
met het trekken van een lootje
in een loterij. Er viel meteen een
prijs op! Ons doel is namens de
stad een glimlach op te wekken
bij de mensen’.

Don Braad werft Gastvrije Geuzen in Forum. Foto: Rob Verbunt

Gastvrij en gericht op service
We besteden ook aandacht
aan veiligheid, we hebben
brieﬁng-momenten en we
doen kennis op van de stad
door samen te werken met het
Historisch Genootschap Oud
Soetermeer. Als Gastvrije Geus
doe je veel sociale contacten
op wat als zeer positief wordt
ervaren. Momenteel werken
we aan een soort van ritten-

kaart voor onze Geuzen als
beloning voor het werk. Daarmee kan men uit eten of naar
het theater. We zijn natuurlijk
in de groei en zoeken naar
vrijwilligers. We zijn nu met
enkele tientallen maar we streven ernaar minimaal honderd
Geuzen beschikbaar te hebben. Om hen aan de hand van
een door onszelf opgestelde
evenementenkalender, breed

in te zetten. Wat de tijdsinvestering is? Als Gastvrije Geus
ben je minimaal twee uur per
week beschikbaar. De benaderingswijze is gastvrij en altijd
gericht op service. De Gastvrije
Geuzen zijn herkenbaar aan
hun blauw-gele tenue. Is Gastvrije Geus zijn iets voor jou?
Meld je aan via vrijwilligersondersteuning@zosamen.nl

