
 
  

Vrijwilligersvacature voor het 
zwerfjongerenproject OPstap 
 

 
Het OPstap project van stichting Mara is een project voor dak- en thuisloze jongeren tussen 
de 17 en 27 jaar die dakloos zijn, in de opvang verblijven of dreigen te gaan zwerven. Voor 
deze jongeren is het ontbreken van een goed sociaal netwerk een van de vele problemen en 
daarvoor biedt OPstap wekelijks twee activiteiten aan. Op dinsdag is er een kookclub en op 
woensdag een actieve / sportieve activiteit. De activiteiten worden grotendeels uitgevoerd 
door vrijwilligers en daarom zijn we op zoek naar jou om het team te komen versterken. 
 
Van vrijwilligers verwachten we dat je geïnteresseerd bent in de leefwereld van 
zwerfjongeren en graag iets voor hen wil betekenen. Je bent betrouwbaar, betrokken en 
hebt inlevingsvermogen. Je voert verschillende taken uit; jongeren ophalen bij de opvang, de 
maaltijd of activiteit voorbereiden / uitvoeren en opruimen. En natuurlijk contact aangaan 
met de jongeren. 
 
Daarnaast verwachten we van een vrijwilliger:  

 Een open houding en respect voor de achtergrond en levenswijze van elkaar.  

 Een stevige persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden; je kan je 
grenzen aangeven en komt afspraken na. 

 Je weet een band op te bouwen, maar kan ook de nodige afstand houden. 

 Dat je de doelstelling van OPstap onderschrijft. 
 
Voor een goede uitvoering van het vrijwilligerswerk is het van belang dat: 

 Je (twee) wekelijks beschikbaar bent op dinsdag tussen 16:30 en 21:00 en/of 
woensdag tussen 17:30 en 22:00. 

 Je met het OV de jongeren kan ophalen bij de opvanglocaties. 

 Je start met een basistraining en beschikbaar bent voor deskundigheidsbevordering, 
voortgangsgesprek en verdere training ( ongeveer 6 keer per jaar). 

 Een VOG kan overleggen. 

 Je tussen de 20 en 40 jaar bent en je wilt binden voor de termijn van minimaal een 
jaar.  

 
We bieden: 

 Zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk;  

 Een leuke (leer)ervaring met zwerfjongeren 

 Onkosten- en reiskostenvergoeding 
 
Wil jij iets betekenen voor deze jongeren?  
Neem contact op met Irinda de Groen op irinda@maraprojecten.nl of 06 38 28 29 55 
 
Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie Zuid-
Holland. Mara initieert en ondersteunt projecten waarin vrijwilligers zich inzetten voor 
kwetsbare of achtergestelde groepen in de samenleving. www.maraprojecten.nl 
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