
 
 

Wij zoeken vaders en moeders! 
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om (samen met een team) 
activiteiten te organiseren voor jongeren binnen onze gemeente. 
 
Over ons 
Het Jongeren Lokaal organiseert activiteiten voor kinderen t/m 18 jaar. Het initiatief 
ligt bij de ouders (of kinderen!) die ideeën kunnen aandragen en hierin gesteund 
zullen worden door het vaste team van het Jongeren Lokaal. Eén van de jaarlijks 
terugkerende activiteiten zal Bouwdorp DRV zijn. Deze wordt dit jaar van 15-19 
augustus i.s.m. Stichting Tympaan De Baat georganiseerd (laatste week van de 
vakantie). 
 
Het Jongeren Lokaal is onderdeel van Ouders Lokaal. Ouders Lokaal is een jonge 
organisatie, met de wens om op zeer laagdrempelige opvoeden binnen de gemeente 
De Ronde Venen als iets gewoons te positioneren, zodat praten over de dynamiek 
van opvoeden en elkaar hierin helpen normaal gevonden wordt. We hopen dat er op 
die manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een 
geïndividualiseerde samenleving naar een sfeer van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen. Wij denken dit 
te bereiken door het organiseren van verschillende activiteiten (bijvoorbeeld het 
organiseren van workshops en het Mama Lokaal) waarin ouders elkaar kunnen 
ontmoeten op een laagdrempelige, leuke manier. Ouders Lokaal doet dit in 
samenwerking met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Wij vinden het erg leuk 
wanneer je ons hierbij wilt ondersteunen. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een gezellige en sociale omgeving voor vrijwilligers, waar ze zichzelf 
kunnen ontplooien, werkervaring op kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij. 
 
Ouders Lokaal deelt graag haar kennis en ervaring, en biedt je de mogelijkheid om 
actief mee te denken over de invulling van je eigen werkzaamheden maar ook over 
het Jongeren Lokaal zelf of andere initiatieven van Ouders Lokaal.  We bieden jou 
tevens een netwerk van kersverse andere ouders in de buurt, en van instanties en 
ondernemers waar mee we samenwerken 
 
Ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op! 
Stuur een mailtje met informatie over jezelf, en je motivatie om vrijwilliger te worden 
bij Jongeren Lokaal naar: info@ouderslokaal.nl. Wij nemen z.s.m. contact met je op. 


