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Kade 40 
Open Studio Trainee (vrijdagavond) Elke vrijdagavond van 17.00 tot 22.00 uur is 
het bij KADE40 tijd voor de Open Studio. Zang, gitaar, drum: tijdens Open Studio 
is iedereen welkom. Als trainee bij KADE40 zal je tijdens de Open Studio avonden 
een van de dienst hebbende huismeesters ondersteunen met verschillende taken. 
Denk hierbij aan het instellen van licht en geluid, het klaarzetten van 
instrumenten, het dienen als aanspreekpunt en host maar ook werkzaamheden 
achter de bar/buffet. 
Vrijwilliger buffet (18+) (woensdag en donderdagavond ) Vind je het leuk om een 
goed verzorgde buffetbalie, leestafel en hal te verzorgen, gasten te ontvangen 
cursisten te helpen in ons winkeltje? Of wil jij ons visite kaartje zijn als 
Gastheer/Gastvrouw  
Als trainee kom je terecht in een warme en gezellige organisatie, waar je de ruimte krijgt om jouw 
(creatieve) netwerk uit te breiden. Ondanks de Corona is er best nog veel mogelijk. 
We laten je graag zien wat KADE40 allemaal doet en wat jij daaraan zou kunnen bijdragen. 
 
 

Zonnehuis  
Wij zijn een zorg/woon instelling voor revalidatie, palliatieve zorg, 
dag voorziening en bewoning voor niet alleen ouderen maar ook 
jongeren met niet aangeboren hersenletsel.  
Waardevol werk waarbij jou inbreng er echt toe doet.  
We zitting vol ideeën maar de corona houd ons best tegen.  
Wil je meedenken en helpen? Kunnen wij jouw creativiteit 
ontdekken en inzetten, zeker in deze roerige tijden. Dan hebben 
wij een mooie Traineeplek voor jou. 
 
 

Anti Pesto 
Zou het niet mooi zijn als je een generatie kan beïnvloeden 
die geen heil ziet in het buitensluiten van anderen maar het 
belang kent van inclusiviteit. Jongeren die bewust zijn van de 
gevolgen van polarisatie en pestgedrag en wat voor effect dat 
heeft op de persoonlijke ontwikkeling van een persoon en op 
de maatschappij?  Zou het niet mooi zijn dat jongeren in hun 
zoektocht naar identiteit leren beseffen dat zij er niet alleen 
voor staan en de mogelijkheid hebben om dingen waar zij 
tegen aan lopen te veranderen. Zou het niet mooi zijn als we 
de jeugd kunnen helpen de beste versie van zichzelf te zijn door hen bewust te maken van wie zij zijn, 
hoeveel invloed zij kunnen hebben op anderen en op hun omgeving   
Antipesto heeft dit als doel gesteld en heeft hier een methodiek voor ontwikkeld middels filmprojecten en 
muziek. De vraag is echter: “Wat doe jij tegen pesten?”.  
Als Trainee kun je onze methodiek gebruiken en meedenken. We bieden alle faciliteiten die hiervoor 
nodig zijn. Jouw inbreng en jezelf ontwikkelen, daar gaan we voor.  
 

 



 
 

V.V. Zwaluwen    
Clubs en verenigingen in Vlaardingen zorgen dat de buurt sterker en 
beter wordt. Het zijn de plekken waar je samenkomt, elkaar leert kennen 
en waar je jezelf kunt zijn. We zijn niet alleen een sportieve voetbal 
vereniging, ook organiseren we gezellige avonden voor de buurt. 
Bij VV Zwaluwen bieden we je veel mogelijkheden…Enkele voorbeelden 
zijn Scheidsrechter bij de pupillen; gastheer gastvrouw op de vereniging. 
Helpen bij de training van de allerkleinsten (de mini’s), bingo avonden 
voor onze ouderen in de buurt enz. Samen met jou gaan we kijken wat 
de mogelijkheden zijn.  
In overleg kan er heel veel, niet alleen voor onze sport maar ook voor 
onze buurt. 
 
 

CJV Vlaardingen  
 
CJV Vlaardingen is een vrijwilligersorganisatie. 
Zo is er bij ons van alles mogelijk: organiseer, 
of help mee bij onze activiteiten met kinderen 
en tieners , of beter nog organiseer nieuwe 
activiteiten, zeker in deze “nieuwe samenleving”. 
 
Als Trainee kun je altijd aan de slag bij bijvoorbeeld: 
Freerunning, iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 in de Holy, Clubleiding, iedere dinsdag of 
donderdag van 19.00 tot 20.00. Meedraaien met danslessen of begeleiding van jonge kinderen op 
maandag van 17.00 tot 19.00 en oudere jeugdgroepen op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 
Binnenkort willen we ook een kook club gaan starten of wil je helpen met het in elkaar zetten van een 
maandelijkse vlog over onze dansgroepen van 14/16 jarigen.  
Kortom heb je affiniteit met kinderen, dan zijn er ideeën en mogelijkheden genoeg. 
 
 

De Kroepoek Fabriek  
Het Kroepoekteam bestaat uit enthousiaste parttime en vaste teamleden 
met daarnaast een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Deze ‘Kroe’ is 
van grote waarde voor ons poppodium.  
De Kroepoekfabriek kan immers niet zonder vrijwilligers bestaan; zij 
bemannen de bar, de kassa en de garderobe en spelen tegelijk een 
belangrijke rol in de productie en organisatie. Iedere vrijwilliger doet wat 
hij/zij het leukst vindt en waarin hij/zij goed in is of beter in wil worden. Dat 
kan op verschillende manieren en op verschillende gebieden, namelijk 
binnen de Service Kroe, Foto Kroe en Techniek Kroe. 
We gaan samen met jou kijken hoe we jouw talent en onze ervaring 
kunnen koppelen om er een mooi Traineeship van te maken. 
 
 

Vaartland  
Veel persoonlijke aandacht bij de zorg- en dienstverlening, zo is de 
formule van Vaartland. Als Trainee ben je bij ons ontzettend 
welkom. Jouw inbreng en inzet wordt gewaardeerd door de 
mensen die zeker wat extra aandacht kunnen gebruiken.  
Zomaar een greep uit onze ideeën.  
o Creëren en opnemen van een Flasmob met onze bewoners 
o Computer/smartphone lessen zijn erg gewenst 
o Ga in gesprek met ouderen over de levenslessen zoals: relaties, vriendschappen, solliciteren, 

omgaan met geld etc. wat kunnen we van elkaar leren, en maak er b.v. een klein boekje van. 
o Maak een voorstelling over de talenten van onze bewoners onder het mom (Her)ontdek je talent.  
Zet jij je in voor onze bewoners en cliënten dan zetten wij ons in voor jou. 
 


