
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een avondje bridgen of voetballen, een voorstelling bezoeken, een lezing volgen, een 

boek lenen, een workshop doen of borrelen in de brasserie. Het Huis van Eemnes is een 

multifunctionele accommodatie waar veel activiteiten plaatsvinden. We investeren als sociaal 

maatschappelijke organisatie veel in mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt (nog) een stapje te 

ver is. We bieden ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en 

werkervaringsplekken voor studenten.  

Huis van Eemnes is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zichzelf willen ontplooien of anderen 
willen helpen zich te ontplooien. Van hoog- tot laagopgeleiden, van de allerjongsten tot de 
alleroudsten. Iedereen verdient de kans hun talent te ontplooien en moet optimaal kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Zin om je handen uit de mouwen te steken? De ene keer achter de 
bar of tijdens een theateravond, de volgende keer in de bibliotheek? Meld je aan voor de pool van 
enthousiaste helpers: vrijwilligers die op regelmatige basis of ad hoc de gasten van het Huis van 
Eemnes welkom heten en laten voelen. Samen met jou wordt bepaald waar je interesses en kracht 
liggen.  
 

Vrijwilliger Begeleiding cliënten dagbesteding  
 

Je zorgt dat iedereen zich thuis voelt in het Huis van Eemnes. Je begeleidt de cliënten van de 

dagbesteding (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en helpt samen om de bezoeker de weg 

te laten vinden in de bibliotheekvestiging en publiekscatalogus. Je coördineert de werkzaamheden 

van de cliënten en ondersteunt hen waar nodig. Denk hierbij o.a. aan het opruimen van de boeken, 

waar nodig assisteren bij het uitleen- en innameproces en kopiëren & printen. Een proactieve, 

uitnodigende houding is hierbij een eerste vereiste zodat bezoekers zich welkom en op hun gemak 

voelen. Je werkt samen met een collega-vrijwilliger om de cliënten te begeleiden. Tijdens de service-

uren is ook een bibliotheekmedewerker aanwezig. Je ondersteunt bij activiteiten en zorgt dat het 

Huis van Eemnes er tiptop uitziet. 

Hoe kun je ons ondersteunen? 

• Je denkt vanuit het belang van de gast; 

• Je bent sociaal en hebt affiniteit met de doelgroep; 

• Je bent positief, communicatief vaardig en een doener; 

• Je kan goed samenwerken en zelfstandig werken; 

• Je bent minimaal twee dagdelen per week beschikbaar; 

• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Je bent bereid in te vallen bij ziekte of vakantie van andere vrijwilligers; 

• Je bent bereid om je te laten scholen voor een goede uitvoering van de vrijwilligerstaak.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wat krijg je daarvoor terug? 

Allereerst een leuke werkplek waar veel enthousiaste en gemotiveerde mensen werken, sociale 

contacten, werkbegeleiding door beroepskrachten. Als vrijwilliger krijg je een gratis bibliotheekpas 

voor de duur van de overeenkomst. Ook krijg je korting op het door het Huis van Eemnes 

georganiseerde activiteiten én de Brasserie. Om je te bedanken voor je inzet organiseren wij 

minimaal één keer per jaar een gezellige borrel of barbecue.  

 

Huis van Eemnes 

Samen met Eemnessers, lokale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en 
de gemeente creëert het Huis van Eemnes een plek waar Eemnessers elkaar ontmoeten en zich thuis 
voelen. Een plek waar ieder individu uit onze samenleving mee kan doen. Waar je kunt helpen of 
geholpen kunt worden. Waar je je energie kwijt kunt of terugkrijgt.  
 
We werken met Stichting Bibliotheek Gooi en meer en Stichting Huis van Eemnes samen op het 
gebied van de 6 clusters: educatie, informatie & advies, sport & recreatie, cultuur, welzijn & 
participatie en facilitair & horeca.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons vanzelfsprekend. Ons pand is duurzaam en we 

bieden veel ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken 

voor studenten.  Daarnaast hebben wij goede faciliteiten voor vergaderingen en bijeenkomsten. 

 


