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Het Papageno Huis in Laren heeft nieuwe 
 

VACATURES voor VRIJWILLIGERS 
met affiniteit met autisme 

 
Het Papageno Huis in Laren is er voor jongeren en jong volwassenen met autisme. Er zijn 12 
appartementen waar jongeren leren om zo zelfstandig als mogelijk te wonen. Daarnaast 
komen er wekelijks circa zestig deelnemers voor dagbesteding naar het huis. Zij ontwikkelen 
zich bijvoorbeeld in de horeca, tijdens toneel of kickboksen of juist muzikaal of creatief.  
De zorgprofessionals worden ondersteund door vele vrijwilligers. Dagelijks zet iedereen zich 
in onder het motto ‘denk in mogelijkheden’ oftewel laten we kijken hoe iets wél kan. 
 
Op dit moment is er plek voor nieuwe instroom van vrijwilligers die zich enthousiast, met 
een open houding en oprechte belangstelling willen inzetten. 
 
Waar kom je te werken 
Het Papageno Huis is een levendig huis. Er is een restaurant met een heerlijk terras waar 
bezoekers genieten van koffie met appeltaart of juist van een heerlijke lunch. Daarnaast 
heeft het huis een zaal waar wekelijks muzikale optredens zijn en regelmatig bijeenkomsten 
plaatsvinden. 
De begeleiding staat onder leiding van de medewerkers van ’s Heeren Loo. Samen met 
inhoudelijke experts en vele vrijwilligers zorgen zij voor een veilige omgeving waarin leren en 
ontwikkelen het uitgangspunt is. 
 
Aan de slag als vrijwilliger 
Onze vrijwilligers zijn bijzonder en zeer divers, van jong tot oud en met verschillende 
(professionele) achtergronden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Enthousiasme, een open 
houding en maatschappelijke betrokkenheid.  
Er zzijn diverse redenen waarom je vrijwilligerswerk kunt doen. Denk aan sociale contacten 
opdoen, in het ‘arbeidsproces’ blijven of (werk)ervaring opdoen. Graag ontdekken we samen 
met jou welk type vrijwilligerswerk bij jou past. Van belang is dat je oprechte belangstelling 
hebt voor de ander, midden in het leven staat en je graag voor een wat langere periode aan 
ons wilt verbinden. Voor onze zorgprofessionals ben je een welkome aanvulling van het 
team en voor onze jongeren kun je het verschil maken.  
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Voorbeelden van openstaande vacatures voor vrijwilligers 
 

 Begeleider jongeren in de horeca 

Een aantal van de jongeren doet werkervaring op in onze keuken en restaurant. We zijn 
op zoek naar een geduldige vrijwilliger, die het leuk vindt om de jongeren hierbij te 
begeleiden. Op bijna alle werkdagen zijn er mogelijkheden (van 9 - 13 uur of 13 – 16.00) 
 

 Administratieve vrijwilliger 

Een administratieve/creatieve duizendpoot, die digitaal handig is en die ons kan 
ondersteunen. De ene dag ben je bezig met het maken van een filmpje, de andere met 
een excel bestand en een volgende met het verzamelen van nieuwe input voor onze 
website. Werktijden en –dagen (soms thuiswerk mogelijk) zijn in overleg. 
 

 Vrijwilliger voor boetseren/keramiek 

Papageno zoekt voor de maandagochtend van 9.00 - 12.00 uur een creatieve dame/heer 
om de dagbesteding te ondersteunen, het gaat hierbij om boetseren/keramiek. De 
jongeren maken, onder veelal 1-op1-begeleiding van een vrijwilliger, de mooiste 
kunstwerken. Materiaalkennis is een pré. 
 

 Spelletjes liefhebber gezocht 

Op vrijdagmiddag wordt de week afgesloten met het doen van spelletjes. We zijn op zoek 
naar een geduldige. enthousiaste vrijwilliger, die het leuk vindt om samen met max. 5 
jongeren een gezellige middag te beleven. De activiteit is van 13.00 - 16.00 uur. 
 

 Buddy voor jongeren gezocht 

Voor één van onze jongeren zoeken we een gezellige, geduldige vrijwilliger, die het leuk 
vindt om samen met haar iets te ondernemen. Dit kan variëren van een wandelingetje tot 
ergens koffie drinken of wat jullie maar bedenken. Tijden en activiteiten zijn in overleg. 
 

 
Enthousiast? 21 september inloopmiddag! 
Op 21 september organiseren wij een speciale inloopmiddag. Van 15.00 tot 17.00 uur kun je 
meer informatie over de openstaande vacatures krijgen, een kijkje in het huis nemen en met 
andere vrijwilligers kennis maken. Dus kom speeddaten! Wij zorgen dat er een drankje en 
hapje klaarstaat en zien uit naar je komst. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan als vrijwilliger, dan bespreken we tijdens een 
kennismakingsgesprek jouw persoonlijke voorkeuren. Daarna ga je één of meerdere keren 
meelopen en krijg je bij een wederzijdse match een vrijwilligersovereenkomst. Jaarlijks 
plannen we workshops voor onze vrijwilligers in. Ook worden er werkoverleggen gepland 
met de diverse groepen vrijwilligers en organiseren wij regelmatig leuke activiteiten. Wij 
vinden het belangrijk dat vrijwilligers het naar hun zin hebben bij Papageno Huis Laren.  
Onze coördinator vrijwilligers is Uty Sijbesma; vrijwilligers@stichtingpapageno.nl. 
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