
 

 

De Kazerne is op zoek naar iemand die de website bijhoudt!  

Alle informatie over De Kazerne vind je op onze website. Omdat ons aanbod regelmatig wijzigt, zoeken wij een 

vrijwillig medewerker die nieuwe informatie op de website plaatst. Ben jij enthousiast, kundig en zelfstandig in het 

werken met Wordpress, dan zoeken we jou! 

De Kazerne 

Bij De Kazerne vinden inwoners van Waalwijk ruimte om te werken aan herstel, gezondheid en persoonlijke groei. 

Door elkaar te ontmoeten rondom de koffiepot, creëren we samen een welkome omgeving. Je kunt er de krant 

lezen, met elkaar praten of meedoen met activiteiten die voor én door de inwoners van Waalwijk worden 

georganiseerd. Denk hierbij aan gezamenlijk ontbijten, een spelletje doen, een kunstwerk maken of een 

herstelcursus volgen. Dagelijks zijn er ervaringswerkers en vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor bieden. De 

Kazerne is voor iedereen, voor jongvolwassenen tot ouderen, ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele gerichtheid, 

religie, beperking, geslacht en politieke voorkeur. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkel- en 

herstelproces en volgen in hun eigen tempo de weg van herstel en gezondheid. 

Wie zoeken wij? 

Vrijwillig medewerker websitebeheer 

• Je snapt waarom onze website van vitaal belang is en vindt het leuk om onze website bij te houden en eventueel 

door te ontwikkelen;  

• Je hebt kennis van Wordpress en werkt hiermee zelfstandig;  

• Je vindt het belangrijk om er te zijn voor mensen, ongeacht hun achtergrond of hun verhaal; 

• Je hebt een band met Waalwijk of één van de omliggende dorpen. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent 1-3 uur per week beschikbaar, afhankelijk van jouw werksnelheid; 

• We vinden het fijn als je meedenkt en initiatief toont. 

Wat bieden we jou? 

• Instructie, uitleg en ondersteuning door de websitebouwer; 

• Een inspirerende plek waar je onderdeel uitmaakt van een enthousiast team van mensen die elkaar 

ondersteunen en helpen; 

• Een inwerkperiode en trainingen waarin we je het gedachtegoed van waaruit wij werken, uitleggen; 

• De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien. 

• Een vrijwilligerscontract waarin verzekering en een vrijwilligersvergoeding zijn geregeld. 

Heb je interesse in deze functie?  

Neem dan contact op met Daniejel de Greef: 06-13457841 of stuur een mail naar info@dekazernewaalwijk.nl. 

 


