Aanmeldingsinformatie aspirantvrijwilligers
1. Organisatiegegevens
Stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB)
Ridderspoorstraat 2, 5212 XP 's-Hertogenbosch
Contactpersoon: Jos Antonis, algemeen coördinator
Tel. 06-06-13323801
E-mail: jos@dagbestedingpub.nl
Website: www.dagbestedingpub.nl

2. Uitnodiging
U wordt uitgenodigd om uw kennis, kunde en belangstelling als vrijwilliger in te zetten voor mensen die
stabiliteit zoeken. U kunt daarbij een wezenlijke bijdrage leveren aan het goede werk van PUB.
PUB biedt op respectvolle wijze een zinvolle dagbesteding aan mensen die met moeite structuur in hun leven
kunnen aanbrengen
DOET U MEE?
Onze stichting is op zoek naar begeleiders in één van de drie dagbestedingprojecten; de fietswerkplaats, het
groen-bos project en het straatveeg project.

3. Algemene informatie over de organisatie van het PUB
Visie:
Mensen, alle mensen, doen er toe. Ook de mensen die niet zelf grip op hun leven hebben.
Missie: PUB maakt zich sterk om mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, die in de knel zijn gekomen, via
ontmoeting en contact eigen kracht te laten ontdekken waardoor ze in staat zijn maatschappelijk te participeren
en sociaal isolement wordt voorkomen of beëindigd.
Doel:
Het stimuleren van een gevoel van eigenwaarde met erkenning van eigen kracht en vaardigheden via
het aanbieden van zinvolle dagbesteding.
Motto:
Vertrouwen geven is vertrouwen ontvangen.
Voor wie? Beter: Met wie?
Het PUB werkt voor en met mensen die verslaafd, dak- of thuisloos zijn of zijn geweest, en/of een meervoudige
problematiek hebben. Vaak staan ze ver van de reguliere arbeidsmarkt af.
Kernactiviteit van het PUB:
Het organiseren van de drie projecten voor dagbesteding: de fietswerkplaats; het groen-bos project en het
straatveeg project. Elk project ‘draait’ 3 à 4 dagdelen (9.30 tot 14.30uur) per week.
Waarom vrijwilligers?
In de projecten voor dagbesteding vinden we contacten en ontmoeting minstens zo belangrijk als werk
(productie). Onze deelnemers stellen respect, tijd en aandacht op prijs. Voor het contact zijn de vrijwilligers van
onschatbare waarde. Tijdens de activiteiten is er voor de vrijwillige begeleiders alle gelegenheid voor zien,
luisteren en ontmoeten. Als de vrijwilliger zich de tijd en het geduld gunt en er vertrouwen ontstaat, gaat er voor
hem of haar een wereld open die soms nog onbekend en nieuw is, maar altijd toch herkenbaar en vooral zinvol.
U werkt altijd samen met andere vrijwilligers/begeleiders onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

4. Taken en werkzaamheden die bij de functie horen
Omschrijving:
Door middel van de activiteiten legt u contacten, raakt u langzaam thuis in de wereld van de doelgroep en groeit
er onderling vertrouwen. Er zijn vrijwilligers die zich meer op de activiteiten toeleggen en anderen die meer
feeling hebben voor contact en begeleiden.
De activiteiten spelen zich af:
1. Op straat met het zwerfvuil prikken in een groepje van 2 à 4 mensen. In totaal zijn er 12 à 14 deelnemers in
het straatveeg project.
2. Op de fietswerkplaats (6 werkbanken):
Hier worden 2de hands fietsen opgeknapt onder begeleiding van deskundige begeleiders. In totaal werken er 12 à
14 deelnemers.
3. In de natuur, in de bossen of op de hei:
Voor Natuurmonumenten worden werkzaamheden verricht met een groep van 12 à 15 deelnemers onder
deskundige leiding. Bomen zagen en wegbrengen, hekken en caravans slopen, ruiterpaden toegankelijk maken
etc.
Na gezamenlijk overleg met de coördinator, waarin uw wensen, ambities en vaardigheden volop zijn besproken
in het licht van de kansen en mogelijkheden in de organisatie, maakt u een keuze voor één van de projecten.
Wij vragen u minstens één dagdeel (9.30 tot 14 uur) per week mee te doen..

5. Vrijwilligersprofiel
Onderstaande punten zijn verdeeld naar ‘algemeen’ en ‘specifiek’ naar één van de drie projecten:
- U staat open en toont respect voor mensen die maatschappelijk in de knel gekomen zijn en u bent bereid
voor zover dat gewenst is een steun in de rug te bieden door te luisteren en begrip te tonen (algemeen)
- U bent bereid de handen uit de mouwen te steken en mee aan te pakken en samen te werken met de
doelgroep en andere vrijwilligers (algemeen)
- U bent een fijne collega voor de andere vrijwilligers en minimaal één keer per week kunnen wij op u
rekenen
- Als u verhinderd bent zoekt u constructief met uw collega’s een oplossing. Dit geldt ook als een van uw
collega’s (onverwacht) vraagt om een oplossing van zijn of haar probleem met het werkrooster
(algemeen)
- Voor het bevorderen van de samenwerking onderling wordt er tweemaandelijks een vrijwilligersvergadering
gehouden en ook tweemaandelijks een projectvergadering. Het participeren in deze
vergaderingen is een voorwaarde voor het goede verloop van de activiteiten (algemeen)
- U bent technisch handig op het gebied van fietsreparaties en kunt dit samen met anderen uitvoeren
(fietswerkplaats)
- U bent thuis in het groen, bomen en struiken snoeien en/of technisch handig en hebt inzicht in de
aanpak van klussen (bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden als het slopen van caravans en hekken)
(groenproject)
- U voelt zich niet te goed om op straat mee te doen met een aantal deelnemers bij het prikken van
zwerfvuil (veegproject)

6. Ons aanbod
Onze organisatie is een open gemeenschap van een bezielde groep vrijwilligers (12), 3 betaalde krachten en
5 bestuursleden met een kwetsbare en gemotiveerde groep deelnemers (totaal 50) Uw wereldbeeld is al ruim en rijk
of wordt verruimd en verrijkt met de ervaringen van het meebeleven van het wel en wee van een groep mensen die
soms maatschappelijk buiten beeld raken maar onderdeel zijn van de Bossche gemeenschap.
Ons vrijwilligersbeleid is in de opbouwfase. Voorhanden is een goede vrijwilligersbegeleiding, inwerken en
scholing (o.a. presentiemethode), vergoeding van reiskosten en onkosten, een aansprakelijkheidsverzekering
en een jaarlijks uitje. Voor de uitbouw van ons vrijwilligersbeleid willen wij graag met de vrijwilligers samen verder
aandacht geven aan deskundigheidsbevordering, intervisie en evaluatie. Het vrijwilligerscontract geldt altijd voor een
periode van 4 jaar, met natuurlijk de mogelijkheid tot verlenging bij wederzijdse instemming.
Doel is dat het vrijwilligerswerk bij PUB past in uw tijdsbesteding en interesse. Voor allen zal het een
plezierige en nuttige ervaring zijn.

