Het Bruisnest is een ontwikkelingsplaats
waar mensen zijn of haar kwaliteiten en
talenten kan inzetten om zo te groeien naar
een plek in de maatschappij. Wil je meer
weten ga naar onze website,
www.hetbruisnest.nl of bel 0182 522435

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het
coördinatie team wil komen versterken.

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om in de bediening te werken.

Wat zijn de taken:
 Inzicht en overzicht in werkzaamheden.
 Aansturen van vrijwilligers.
 Intakes met nieuwe vrijwilligers houden.
 Voortgang van de ontwikkeling van de
vrijwilliger in kaart brengen.

Wat zijn de taken:
 De ontmoetingsruimte schoon houden
 Bestellingen opnemen
 Afrekenen
 Bestellingen rondbrengen
 Koffie en thee aanbieden bij bezoekers

Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 Mogelijkheid tot ontwikkelen en een
opleiding of cursus te volgen.

Wat bieden wij:
We bieden jou een gezellige, fijne werkplek. Er
zijn veel mensen om je heen en je kunt leuke
contacten opbouwen. Daarnaast kun je
cursussen en trainingen volgen.

Welke ervaring willen wij:
 Enige ervaring met begeleiden.
 Inzicht hebben in de individu.

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om in de keuken te werken en graag
willen meehelpen met catering. Als je ook
vaardigheden wilt leren, dan zit je bij Het
Bruisnest helemaal op je plek.
Wat zijn de taken:
 Lunch klaarmaken
 Helpen bij cateringopdrachten
 Bakken van koekjes en taarten
 Maaltijden bereiden
Wat bieden wij jou:
 Wij leren jou nieuwe vaardigheden.
 Wij bieden mogelijkheden tot volgen
van cursussen, b.v. keuken assistent etc.
 Wij bieden jou een gezellige werk sfeer.

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die onze vrijwilligers kan begeleiden in de
keuken.
Wat zijn de taken:
 Vrijwilligers aansturen.
 Vrijwilligers ondersteunen bij persoonlijke
leerdoelen.
 Cateringopdrachten voorbereiden en
uitvoeren.
Welke ervaring willen wij:
 Ervaring in Horeca
 Kennis HACCP en Sociale Hygiëne
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving
 Mogelijkheden tot opleiding en
ontwikkeling.

Waar zijn we naar op zoek:
Een enthousiaste vrijwilliger die de vaardigheden
kent rondom receptiewerk.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het
leuk vind om receptiewerk te doen.

Wat zijn de taken:
 Coördineren van de receptie.
 Zorgdragen dat de taken goed gedaan
worden.
 Individueel aansturen in wat de vrijwilliger
nodig heeft om het receptiewerk onder de
knie te krijgen.

Wat zijn de taken:
 Het aannemen van telefoontjes
 Het beantwoorden van mailtjes.
 Het bijhouden van administratieve
bezigheden.
Bezoekers te woord staan

Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 Mogelijkheden tot opleiding.
Welke ervaring willen wij:
 Ervaring met receptiewerk.
 Administratieve vaardigheden beheersen.
 Ervaring in aansturing van vrijwilligers.

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om te helpen bij de persoonlijke
ontwikkeling van onze vrijwilligers.
Er is een tweedeling van taken:
 Activiteiten organiseren voor ontmoeten
van andere mensen.
 Individueel maatwerk bieden d.m.v.
coaching. (Dit kan op het gebied van
persoonlijk leefplan, in opleidingen,
weerbaardere worden etc.)
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving
 Wij leren jou nieuwe vaardigheden.
 Wij bieden mogelijkheden tot volgen
van cursussen
Welke ervaring willen wij:
 Enige ervaring met de doelgroep
 Inzicht hebben in de individu

Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om een opleiding of
cursus te volgen.
Welke ervaring willen wij:
 Ervaring zou handig zijn, maar is niet
vereist.

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die samen met andere vrijwilligers ons pand wil
schoonhouden.
Wat zijn de taken:
 Schoonhouden van pand volgens
schoonmaakrooster
 Opruimen
Wat bieden wij jou:
 Prettige werkomgeving
 Mogelijkheden tot opleiding
Werktijden:
 Het liefst in de ochtend of aan het einde
van de middag.

Waar zijn we naar opzoek:
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die onze vrijwilligers wil begeleiden bij het
repareren van computers.
Wat zijn de taken:
 Vrijwilligers aansturen
 Computers repareren
 Problemen in hardware en software
oplossen
Wat bieden wij jou:
We bieden jou een gezellige en leerzame plek,
waar je je kwaliteiten kunt inzetten in een team
van vrijwilligers.
Welke ervaring willen wij:
Enige ervaring met computers is wel
noodzakelijk. Het zou fijn zijn als je iets kunt
leren aan onze andere vrijwilligers op het gebied
van computers.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het
leuk vind om als grafisch ontwerper aan de slag
te gaan.
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om een opleiding of
cursus te volgen.
 De juiste ontwerpprogramma’s
Welke ervaring willen wij:
 Enige ervaring in het vak grafisch
ontwerp en breed inzetbaar.

Waar zijn we naar opzoek:
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om
met computers te werken en te repareren.
Wat zijn de taken:
 Computers repareren
 Problemen in hardware en software
oplossen
Wat bieden wij jou:
We bieden jou een gezellige en leerzame plek,
waar kwaliteiten verbonden worden in een team.
Welke ervaring willen wij:
Het is handig als je iets van computers weet,
maar het is niet noodzakelijk. Je kunt van de
andere vrijwilligers dingen leren.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden om websites te ontwerpen en te bouwen.
Wat zijn de taken:
- Opdrachten van bedrijven uitvoeren.
- De website van Het Bruisnest ontwerpen.
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en
een opleiding of cursus te volgen.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons
willen helpen bij het maken van de website, het
plaatsen van dingen op sociale media en de
nieuwsbrief maken.
Wat zijn de taken:
 Stukjes voor de website schrijven.
 Sociale media bijhouden.
 Nieuwsbrief schrijven.
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en een
opleiding of cursus te volgen.
Welke ervaring willen wij:
 Enige kennis van sociale media

Waar zijn we naar op zoek:
We zijn opzoek naar een vrijwilliger die een
computer cursus kan leiden.
Wat zijn de taken:
 Het aanspreekpunt van de cursus zijn.
 Het begeleiden van de cursisten.
 Aanbieden van de leerlijn ECDL.
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving.
 Mogelijkheid tot ontwikkelen en een
opleiding of cursus te volgen.
Welke ervaring willen wij:
 Enige ervaring met begeleiden.
 Kennis van de computer.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die mede
vrijwilligers individueel computerles willen geven.
Wat zijn de taken:
 Het begeleiden van een vrijwilliger
 Individuele ondersteuning in het aanleren
van vaardigheden gericht op werk.
 Begeleiden bij opleidingen
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en een
opleiding of cursus te volgen
Welke ervaring willen wij:
 Ervaring met de computer.

Waar zijn we naar op zoek:
Een vrijwilliger die onze doelgroep kan helpen
ontwikkelen in wat zij nodig hebben.
Wat zijn de taken:
 Begeleiden bij opleidingen.
 Begeleiden vanuit leefplan waarbij alle
leefgebieden aan de orde komen.
 Individueel maatwerk bieden.
 Individuele ondersteuning in het aanleren
van vaardigheden gericht op werk.
 Coaching op leer/werkplekken.
Welke ervaring willen wij:
Enige kennis van de doelgroep.
Inzicht hebben in de individu.

Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die op onze
locatie verschillende klussen wil verrichten maar
ook voor de Goudse en Waddinxveense burger.
Wat zijn de taken:
 Klussen op locatie.
 Klussen op afroepbasis vanuit de burger
van Waddinxveen
 Klussen voor andere organisaties in
Waddinxveen
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en
een opleiding of cursus te volgen.

Bij Het Bruisnest in Gouda en Waddinxveen is
het ook mogelijk om een eigen initiatief op te
zetten. We hebben verschillende vacatures maar
als jij het leuk vind om een initiatief te
ontwikkelen waar jij goed in bent en leuk vind is
dit mogelijk.
Voorbeelden:
 Creatieve workshops organiseren
 Opzetten repaircafé
 Etc.
Wat bieden wij jou:
 Een gezellige werkomgeving met
gemotiveerde mensen.
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en
een opleiding of cursus te volgen.
 Ondersteuning bij het opstellen van een
plan.

Welke ervaring willen wij:
 Ervaring in allerlei klussen.
 Bepaalde specialisatie is ook welkom.

Wil je als vrijwilliger aan de slag, mail naar info@hetbruisnest.nl of bel naar 0182-522435 en
vraag naar Hannah de Graaf, Monique Blom of Yvonne Visser.

