
 
  

DOE MEE INTERMEDIAIR (VRIJWILLIG)

LEERGELD DEN BOSCH ZOEKT VRIJWILLIGE INTERMEDIAIRS DIE ACTIEF 
ONDERSTEUNEN VANUIT LOKALE BASISSCHOLEN. 

 
Ruim 2700 Bossche kinderen komen uit gezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken. Leergeld 
Den Bosch laat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met 
beperkte financiële middelen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch meedoen 
aan activiteiten binnen en buiten school. Meedoen is gewoon ‘keigezellig’ 
en voorkomt sociale uitsluiting!

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een coördinator, 
een ondersteuner vrijwilligers en een team van ca. 25 gemotiveerde 
vrijwilligers. Het bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op 
hoofdlijnen aan. 

DOE MEE INTERMEDIAIR
Onbezoldigde functie 

DOE MEE!  

Waar het gaat om intermediairs werken Farent en Leergeld Den Bosch 
nauw samen. Het project DOE MEE! (van Farent) wil dat alle kinderen in 
Nederland onbeperkt mee kunnen doen met sport en cultuur, op school 
en in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er vrijwillige intermediairs actief 
vanuit de basisscholen. Zij helpen ouders bij de aanvragen voor Leergeld 
Den Bosch. De intermediairs kunnen ouders ook verwijzen naar andere 
organisaties, zoals de kledingbank en voedselbank. 

Werkzaamheden 
 
• Huisbezoek bij gezinnen die (mogelijk) in aanmerking komen voor  
  ondersteuning
• Invoeren van gezinsgegevens in ons registratiesysteem 
• Onderhouden van contact met basisschool om signalen op te pakken
• Ouders wijzen op mogelijkheden om het inkomen aan te vullen of een  
 beroep te doen op hulp. Waar nodig gezinnen doorverwijzen naar  
 wijkpleinen of andere hulpverlening

LEERGELD DEN BOSCH ZOEKT:



Benodigde basisvaardigheden  

• Gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken
• Goede communicatie vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
• Redelijke computervaardigheden
• Collegiaal en een teamplayer
• Goed om kunnen gaan met privacygevoelige informatie 
• Sociaal vaardig en integer
• Positief ingesteld

MEER INFORMATIE 

Stuur een mail naar coordinator@leergelddenbosch.nl of neem telefonisch contact op 
via 073 – 614 9472 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)

GEÏNTERESSEERD?  

Stuur een e-mail naar coördinator Sophia van Thiel: coordinator@leergelddenbosch.nl


