
 

 

 

Level-UP 
 
Er is steeds meer vraag naar vrijwilligers die voldoende tijd en ruimte hebben. Wil jij iets betekenen 
voor je medeburger? Wil jij vrijwilliger worden? LEVANTOgroep Vrijwilligers biedt hiervoor een 
speciaal traject aan. Dit traject is meer dan een dagbestedingsproject. Het is een traject waarin je 
steun en begeleiding krijgt in het ontwikkelen van onder andere communicatie- en sociale 
vaardigheden. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en duurzaam in te zetten als vrijwilliger. 

Bij LEVANTOgroep Vrijwilligers denken we dat je door zinvol bezig te zijn een positief effect hebt 
op de hele maatschappij. Dat willen we nog meer mensen laten ervaren, door met tijd, geduld en 
kennis nieuwe vrijwilligers in hun kracht te zetten.  

 
 
Wat willen we bereiken met Level-UP?  
 

• Mensen helpen om een passende vrijwilligersplek te 
vinden voor langere tijd; 

• Nieuwe vrijwilligers het gevoel geven zinvol bezig te zijn;  
• Nieuwe vrijwilligers een stevige basis aanbieden, die een 

opstap is om door te groeien naar een gewone 
vrijwilligersplek;  

 
 
 
Hoe doen we dit? 
 
Onze Level-UP training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Daarbij richten we ons op het ontdekken van 
je interesses, draagkracht en belastbaarheid. Ook leren we je vaardigheden aan om je kwaliteiten 
duurzaam in te zetten voor jezelf en anderen. Tot slotte gaan we aan de slag met het ontwikkelen 
van werknemers-, communicatie- en sociale vaardigheden. Dit met het doel om vrijwilliger te 
worden. Na de training volgt er een proefperiode van 6 maanden binnen één of meerdere 
LEVANTOgroep locaties of bij een andere organisatie. Tijdens deze proefperiode word je 
persoonlijk begeleid.  

 
  
Meer weten of je aanmelden? 
 
Wil jij aan jezelf werken? Zoek je een nieuwe uitdaging naast of in plaats van dagbesteding? Wil jij 
je verder ontwikkelen en daarmee de kans krijgen om anderen te helpen en zelf zinvol bezig te 
zijn?  

Bel dan naar 088 - 707 7600 en vraag naar Cindy Custers, afdelingscoördinator LEVANTOgroep 
Vrijwilligers. Of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@levantogroep.nl. We nemen dan zo snel 
mogelijk contact met je op.  
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