
Verslag over het Vrijwilligersbeleid 2020

Periode september 2019- september 2020

 

Wervingacties: Door het plaatsen van vacatures bij de vrijwilligerscentrale , in de Welterkoerier en de Toorts. De 

contacten met Vluchtelingenwerk en Asielzoekerscentrum Heerlen hebben geen vrijwilligers opgeleverd.

 

Begeleiden  door het op de hoogte blijven van ontwikkelingen, door het vrijwilligersoverleg, het uitnodigen voor 

gezamenlijke activiteiten zoals de  barbecue en de kerstbijeenkomst. Mede door individueel contact met 

vrijwilligers, het bespreken van mogelijkheden en wensen, het oplossen van knelpunten.  

 

Ontwikkelingen in de verslagperiode 

Aanwas van nieuwe vrijwilligers Riet Schaakxs, Martin Schaakxs en Ger Meesters

Er was een toename van het aantal  huiswachten, zodat de rooster het hele jaar ingevuld kon worden. Er zijn 

contacten met nog enkele personen die belangstelling hebben.

 

Verslag over het leerwerkbedrijf en de maatschappelijke stages 

Periode september 2019-september 2020 

 

-      Leerwerkbedrijf voor studenten facilitair management van het VISTAcollege

Stages van eerste en tweede-jaarstudenten op donderdagen en vrijdagen met een aantal overlegmomenten met 

Mevr. Melva Quaedvlieg en Dhr. Fred Wojciechowski .  Rolmodellen  Diana Snijders en Tim Wilberts hebben de 

stagiairs aangestuurd. Vanaf half maart zijn de stages in huis vanwege de coronamaatregelen vervallen. De 

afsluitende beoordelingen zijn schriftelijk uitgebracht.

 

-      Stageplaats Maatschappelijke stage voor leerlingen PPL

Stageplaats geboden voor twee leerlingen op de woensdagen. Rolmodellen Tim Wilberts en Marion Quaedvlieg 

hebben de stagiaires aangestuurd. Regelmatig overleg met Marlou Mingels, de begeleidster van de PPL en 

afsluiting met beoordeling aan einde van het schooljaar. Vanaf half maart zijn de stages in huis vanwege de 

coronamaatregelen vervallen. De afsluitende beoordelingen zijn schriftelijk uitgebracht.

 

-      Stageplaats voor Maatschappelijke stage voor leerlingen van de Catharinaschool 

Stageplaats geboden voor zes leerlingen die met twee begeleiders op donderdagmorgen hier komen, is naar 

tevredenheid verlopen. Contacten veelal telefonisch en per e-mail. Vanaf half maart zijn de stages in huis 

vanwege de coronamaatregelen vervallen.


