Vacature
Gezocht: enthousiaste panelmedewerkers
Meetellen in Utrecht komt op voor de Utrechter die wat extra ondersteuning nodig heeft. De gemeente wil van deze
personen graag weten hoe zij de zorg ervaren. Dat gebeurt door het afnemen van enquêtes over belangrijke
onderwerpen, zoals werk en vrijwilligerswerk, omgaan met de computer, en ervaringen met het buurtteam. Ook
organiseert Meetellen gesprekken met de gemeente. Het doel is om alles zo goed mogelijk te regelen in Utrecht voor
mensen met een hulpvraag.
Om alles goed te organiseren heeft Meetellen een team dat bestaat uit een projectleider, een activiteitencoördinator,
onderzoekers van de gemeente en een aantal panelmedewerkers. Panelmedewerkers zijn vrijwilligers die door de inzet
van hun eigen ervaring heel belangrijk zijn voor Meetellen.

Wat doe je en leer je als panelmedewerker?


Je denkt vanuit je eigen ervaring mee over de vragen die in de enquêtes komen



Je gaat een paar keer per jaar met je collega’s op bezoek bij instellingen en organisaties om
enquêtes af te nemen



Je geeft advies aan mensen die het beleid maken bij de gemeente



Je vergadert elke twee weken met het team over de lopende werkzaamheden.



Je houdt je bezig met het werven van panelleden (mensen die lid willen worden van Meetellen)



Je maakt samen met de andere panelmedewerkers de nieuwsbrieven en je zorgt voor verzendingen



Je leert (als je wilt) de uitkomsten van de enquêtes te presenteren, bijv. aan panelleden of de
gemeente

Wat biedt Meetellen?


Een fijn en gemotiveerd team



Begeleiding en ondersteuning op maat



Afwisselende werkzaamheden



Diverse trainingen (gericht op de werkzaamheden en naar persoonlijke interesse)



Een vrijwilligersvergoeding van €2 per uur

Je werkt twee á drie dagdelen per week, veelal op de woensdag en donderdag.
''Het werk bij Meetellen is heel breed en dat vind ik leuk. Het is van postzegels plakken tot presenteren.''
Robert de Mulder, panelmedewerker Meetellen in Utrecht

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met Annette Schlingmann.
Mail: annette.schlingmann@wij30.nl. Telefoon: 06 55493401. Adres: WIJ 3.0 De Stadsbrug, Koningin
Wilhelminalaan 6f. Je kunt ook een kijkje nemen op onze website www.meetelleninutrecht.nl of op facebook.

