BEST PRACTISE - SOCIAL INNOVATION

Nikki Corsius:

“MAASTRICHTdoet.nl is een tip voor
studenten die vrijwilligerswerk zoeken”
rechts Nikki Corsius (vrijwilliger Sensoor), links Janine Dassen (coördinator Sensoor)

Nikki studeert Health and Social Psychology aan
Maastricht University. Ze is bezig met haar masterthesis,
vandaar dat ze wat meer vrije tijd heeft. En die tijd wil
ze nuttig besteden. Vandaar dat ze een profiel heeft
aangemaakt op MAASTRICHTdoet.nl
Binnen no time kreeg ze bericht van het reageersysteem
van MAASTRICHTdoet om contact te leggen met Sensoor.
“Dat was dermate interessant dat ik meteen contact heb
opgenomen”, vertelt Nikki. “Ik zit nu bij het telefoonteam van
Sensoor, een vrijwilligersorganisatie met een telefonische
hulpdienst die dag en nacht bereikbaar is. Daar heb ik een
luisterend oor voor mensen die bellen.”
Een van de redenen voor Nikki om dit vrijwilligerswerk te
gaan doen, is omdat het aansluit bij haar studie. “Het is wel
fijn als je iets van ervaring hebt, het is geen vereiste maar wel
een pré. En het staat natuurlijk goed op je CV. Bovendien is het
ook gewoon heel leerzaam.”
Nikki heeft MAASTRICHTdoet ook al aangeraden bij medestudenten, die ook op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. “De
site is heel overzichtelijk. Het Marktplaats-idee vind ik
perfect. En met de zoekfunctie heb je snel resultaat.” Janine
voegt hieraan toe: “Ik vind het ook heel aantrekkelijk dat
mensen zich nu zelf kunnen aanbieden en dus een profiel
kunnen plaatsen. Voorheen was het zo dat je als vrijwilliger
alleen maar kon reageren op vacatures.”
Zelf een profiel plaatsen op MAASTRICHTdoet?
Ga naar www.maastrichtdoet.nl

Gemeente Maastricht
en Trajekt
MAASTRICHTdoet.nl is een website van
de Gemeente Maastricht in samenwerking
met Trajekt. Het bestaat uit een
overzichtelijke Sociale Marktplaats waar
alles op gebied van sociale bijdrage te
vinden is: vrijwilligersvacatures, cursussen
& trainingen, goederen & diensten,
hulpvragen en maatschappelijk vastgoed.
De site informeert u verder over actuele
zaken die belangrijk zijn voor vrijwilligers,
(vrijwilligers)organisaties en bedrijven met
een maatschappelijk hart.

