Jongeren bieden zich aan
als vrijwilliger in de sport
Maatschappelijke stage in de sport

Aan de slag !
U kunt contact opnemen met de VO-school bij u in de buurt, met de lokale
vrijwilligerscentrale, het lokale sportservicepunt maar ook met de provinciale
sportraad.

Indien hierboven geen stempel of sticker geplaatst is, kijk op www.maatschappelijkestageindesport.nl
voor adressen van organisaties bij u in de buurt.
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Maatschappelijke stage

Jongeren bieden zich aan
als vrijwilliger in de sport

“Twee meiden die bij ons korfballen, hebben aangegeven bij ons een maatschappelijke
stage te willen doen. We hadden nog nooit van maatschappelijke stages gehoord,
maar staan hier zeker voor open. Ze zijn dit seizoen begonnen en het gaat heel

Maatschappelijke stage
Als onderdeel van het lesprogramma op school zetten jongeren zich

goed. Wij zien graag dat oudere jeugdleden training geven aan de jongere teams.
Door deze stage wordt er nog iets serieuzer mee omgegaan.”

in als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties. Zo maken

Wat wordt er van uw organisat ie ver wacht?

leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met vrijwilligers-

• Zorg binnen uw organisatie voor voldoende draagvlak. Daarnaast heeft u

werk. Ze leren wat het is om een gratis bijdrage te leveren aan de

een begeleider nodig voor de stagiaires.

maatschappij. Het draait hierbij vooral om de balans tussen zelf
leren en iets doen voor anderen. Voor veel jongeren is een maatschappelijke stage in de sport erg aantrekkelijk. En hoogstwaarschijnlijk kan uw sportorganisatie de hulp van jongeren goed
gebruiken.

Wat lever t het uw organisat ie op?
• De stagiaires nemen werk uit handen binnen uw organisatie. U kunt denken aan het
assisteren bij trainingen, deelnemen in de jeugdcommissie maar ook aan het helpen bij
het beheer en onderhoud van materialen en velden.
• J ongeren die al lid zijn van uw organisatie kunnen de maatschappelijke stage binnen hun
eigen organisatie uitvoeren en zo ervaren en begrijpen hoe hun eigen ‘club’ werkt.
• De frisse blik en ideeën van jongeren geven nieuwe impulsen aan uw organisatie.
•D
 oor maatschappelijke stages ontdekken jongeren hoe leuk en veelzijdig
vrijwilligerswerk in de sport is. Wellicht blijven ze actief binnen uw organisatie.
• U bent een aantrekkelijke organisatie voor samenwerkingspartners, bijvoorbeeld
sponsors.
“Onze club zocht versterking voor de jeugdcommissie. Ik hoorde van de mogelijkheid
van maatschappelijke stage. Toen Daan met het idee kwam van een jaarkalender was
de link gauw gelegd. Omdat hij zo handig bleek met de computer werkte hij ook mee
aan onze nieuwe website”.

“Van de vrijwilligerscentrale hebben we vooraf een boekje met informatie gekregen.
Daarna gingen de vier stagiaires aan de slag met hun stageopdracht. Ze organiseerden
een toernooi voor de allerkleinsten. De contactpersoon van de school kwam langs
om te zien hoe alles ging.”

• De werkzaamheden voor de stagiaires moeten een duidelijk resultaat hebben, overzichtelijk,
aantrekkelijk en zinvol zijn. Eigen inbreng tijdens de stage is voor jongeren vaak een
voorwaarde om gemotiveerd aan de slag te gaan.
• De omvang, het tijdstip en de periode van de stage kunnen per school
erg verschillen. In overleg met school en de leerling komt u tot
overeenstemming over de invulling en uitvoering van de stage.
• De veiligheid van stagiaires staat
voorop.

