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Stroud is het ontmoetingscentrum van Putten waar diverse zorg-, welzijn-, culturele- en educatieve
voorzieningen onder één dak samenkomen. Het is de plek waar inwoners en professionals werken, leren,
ontmoeten en ontspannen, maar ook kunnen werken aan herstel, zingeving en/ of een zinvolle dagbesteding.
Samen zijn we Stroud!
In Stroud is ook altijd wat te doen. Bezoekers worden welkom geheten, bijeenkomsten, activiteiten of
evenementen worden voorbereid en de gasten worden vanuit onze centrale horecavoorziening van een hapje
en een drankje voorzien. Voor al deze zaken zoeken we enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden onze gasten
het naar de zin te maken.

De werkzaamheden:
Wat ga je doen:
• Ontvangen en begeleiden van bezoekers en gebruikers van Stroud;
• Bereiden en serveren van eenvoudige hapjes en drankjes voor onze gasten;
• Beheren van de kassa;
• Lichte schoonmaakwerkzaamheden die horen bij de horeca;
(denk aan het afnemen van tafels, bijhouden van de afwas, etc.)
• De gastheer en/ of gastvrouw ondersteunen bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden;
• Indien je het leuk vindt kunnen we je hulp ook goed gebruiken bij theateravonden of andere grote
activiteiten of congressen.
Wat kunnen wij je bieden:
• Een uitdagende werkplek in een leuk, divers team van (betaalde en vrijwillige) collega’s;
• Een dynamische omgeving, geen dag is hetzelfde;
• Een plek waar je iets kunt betekenen voor anderen;
• Een plek waar je kunt leren en aan jezelf en je cv kunt werken;
• Aansluiting bij trainingen en cursussen t.b.v. je persoonlijke ontwikkeling.
Welke eigenschappen vinden we belangrijk?
• Dat je vriendelijk, gastvrij, klantgericht en behulpzaam bent;
• Dat je gemotiveerd bent en een positieve insteek hebt;
• Dat je sociaal bent en goed met (kwetsbare) mensen om kunt gaan;
• Dat je integer bent;
• Dat je representatief bent.
Wat vragen we van jou:
• Enthousiasme en betrokkenheid;
• Structurele inzet op (in ieder geval) één dagdeel in de week:
o Ochtend, van: 08.30 – 12.45 uur
o Middag, van 12.30 – 16.45 uur
o Avond, van 18.30 – 22.45 uur
Vrijwilligerswerk bij Stroud is niet vrijblijvend. Vanzelfsprekend kun je in overleg vrij nemen en op vakantie gaan,
maar het is belangrijk te weten dat er op je inzet gerekend wordt.
Daarbij kunnen we je vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Procedure:
Tijdens een intakegesprek maken we kennis, bespreken we de werkzaamheden en maken we afspraken over je
inwerkplan en het rooster. Na een inwerkperiode van een maand houden we een korte evaluatie en daarna
maken we een vrijwilligersovereenkomst op.
Stroud werkt met in het kader van vrijwilligerswerk samen met Welzijn Putten. De overeenkomst die we met je
aangaan valt dan ook onder het vrijwilligersbeleid van Welzijn Putten, echter, de dagelijkse begeleiding en
aansturing gebeurt door de medewerkers van Stroud. Bij je inschrijving ontvang je een kopie van het
vrijwilligersbeleid. In dit beleid liggen een aantal belangrijke ‘spelregels’ vastgelegd, maar is ook geregeld dat je
onder de collectieve verzekering van de gemeente Putten valt als je al vrijwilliger bij ons aan het werk bent.

Interesse en aanmelden:
Spreekt de vacature je aan en wil jij ons helpen om Stroud steeds een beetje mooier te maken?
Meld je dan aan als vrijwilliger.
Dit kan door contact op te nemen met Stroud, via:
- Telefoonnummer: 0341 – 358 156 of
- info@stroud.nl
Kijk voor meer informatie over Stroud op: www.stroud.nl

