
 

 

         
 

  
 

Vacature: vrijwillig ondersteuner bij Dropzone 
 
Dropzone is een initiatief van Bossche partners zodat jongeren, al dan niet anoniem, met al hun 
vragen, klachten of problemen bij iemand terecht kunnen. De thema’s kunnen uiteenlopend zijn: 
eenzaamheid, pesten, eetproblemen, schulden, zorgen om iemand, mantelzorg, schoolprestaties, 
scheiding ouders, gezondheid, relaties, etc. Het doel is het bieden van een luisterend oor en 
adviseren hoe het beste te handelen of doorverwijzen naar de juiste hulp.  
 
Wil jij helpen om deze jongeren een veilige plek te bieden waar ze hun zorgen of vragen kunnen 
uiten? Wij zoeken een: 

Vrijwillig ondersteuner Dropzone 
Standplaats ’s-Hertogenbosch 

 

Wat kun je betekenen? 
Dropzone is een nieuw project en dus volop in ontwikkeling. Je kunt meedenken en bent bereid 
nieuwe ideeën uit te werken om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Als vrijwillig ondersteuner 
krijg je de kans om met jongeren lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en ze van advies te 
voorzien of naar de juiste hulp te begeleiden. Outreachend werken past bij jou en je durft op 
jongeren af te stappen. Je werkt in een team van enthousiaste vrijwilligers en bevlogen professionals. 
We streven naar een divers samengesteld team van vrijwillig ondersteuners.   

 

Wat we vragen 
• Je hebt een open houding en kunt luisteren zonder oordeel 

• Je hebt affiniteit met jongeren in de leeftijd 12 – 23 jaar 

• Je bent bereid om training te volgen en actief up-to-date te blijven  

• Je durft op jongeren af te stappen en outreachend te werk te gaan 

• Je wilt in gesprek gaan met jongeren over de diverse (soms beladen) thema’s  

• Je kunt goed je eigen grenzen aangeven 

• Je bent sensitief en kunt non-verbale signalen opvangen 

• Je bent stressbestendig en deinst niet terug voor een uitdaging 

• Je bent enthousiast en gemotiveerd 

• Je vindt het leuk om mee te denken en nieuwe dingen mee op te zetten 

• Je bent gemiddeld 3 uur per week inzetbaar met flexibiliteit in dagen 

• Je bent 18+ en woont bij voorkeur in de regio ’s-Hertogenbosch  
 
 
 



 

 

         
 

 

 

Wat we bieden 
• Te allen tijde de bereikbaarheid van een professional om mee te sparren 

• Persoonlijke begeleiding 

• Het volgen van de tweedaagse training “Normaal, zeg jij het maar”* en een online training 
over de Meldcode 

• Meeloopdag met het jongerenwerk 

• Intervisiebijeenkomsten op reguliere basis, onder begeleiding van een professional 

• Reiskostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering 

• Een plezierige werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers én professionals.  
 

*De training “Normaal, zeg jij het maar” wordt in twee dagdelen gegeven op nog nader te bepalen 
dagdelen.  

 

Meer informatie en/of aanmelden 
Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt hebben neem dan contact op met Nathalie Cosentino. 
Wil je je aanmelden? Stuur in dat geval je CV en korte motivatie naar: 
 
 n.cosentino@powerup073.nl  

  06-4335 9027 
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