
Wat is Jij&Ik?
Jij&Ik is een vrijwilligersproject van Sterker sociaal werk en Bindkracht10 
voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.  

Wat doet Jij&Ik?
Begeleiding door Jij&Ik betekent 
dat een vrijwilliger en het kind (of 
de jongere) een vriendschappelijke 
band aangaan. Deze begeleiding 
vindt plaats voor de periode van één 
jaar. Elke week worden er tijdens een 
onderling afgesproken dagdeel 
activiteiten met het kind of jongere 
ondernomen. 

Voor wie is Jij&Ik bedoeld?
Jij&Ik is bedoeld voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 5 tot en 
met 16 jaar in Nijmegen en omgeving, 
die sociaal kwetsbaar zijn. Denk 
hierbij aan kinderen die in een 
lastige thuissituatie zitten, die thuis 
iemand missen om zich mee te 
identifi ceren, gepest worden, of 
onzeker zijn over zichzelf. 
Het is bedoeld voor kinderen die 

tijdelijk een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Zelf vrijwilliger worden?
Spreekt het je aan om op deze manier 
meer perspectief te bieden voor een 
kind of jongere die in een moeilijke 
situatie zit? Dan is vrijwilliger worden 
bij Jij&Ik misschien wel iets voor jou!

Wat verwacht Jij&Ik van vrijwilligers?
Het begin van het contact tussen de 
vrijwilliger en het kind of de jongere, 
richt zich vooral op elkaar beter 
leren kennen en het opbouwen 
van een band. 

Vrijwilliger worden
bij Jij&Ik?
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Later gaan de vrijwilliger en het 
kind of de jongere bewuster zoeken 
naar activiteiten in de directe 
omgeving van het kind/jongere, 
zodat zij weten wat de omgeving 
te bieden heeft en zij hierdoor 
tijdens of na afl oop van Jij&Ik zelf 
activiteiten kunnen ondernemen. 

Wat biedt Jij&Ik aan vrijwilligers?
De vrijwilligers van Jij&Ik worden zorg-
vuldig geselecteerd. Zo wordt er een 
sollicitatieprocedure doorlopen, krijg 
je als vrijwilliger na aanstelling een 
inwerkprogramma en maandelijkse 
werkbegeleiding van de coördina-
toren van Jij&Ik. Tijdens werkbege-
leidingen krijg je de ruimte om 
casussen te bespreken en zal je actief 
bezig zijn met actuele thema’s die 
van waarde kunnen zijn tijdens de 
begeleiding van het kind/de jongere 

zoals: pesten, huiselijk geweld, drukke 
kinderen, gescheiden ouders, etc. 
Voor studenten is begeleiden bij Jij&Ik 
ook een uitgelezen stageplaats, waar 
je de kans krijgt bewust bezig te zijn met 
het ontwikkelen van je competenties.

Wie zitten er achter Jij&Ik?
Jij&Ik is een vrijwilligersproject van 
Sterker sociaal werk en Bindkracht10 
welke begeleid wordt door twee 
coördinatoren. 

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over Jij&Ik kun 
je van maandag tot en met vrijdag 
bellen met Sterker sociaal werk 
(088 - 00 11 333) of mailen naar: 
contact@jijenik-nijmegen.nl. 
Ook kun je terecht op onze website 
en/of www.facebook.com/
jijeniknijmegen

www.jijenik-nijmegen.nl 


