
 

 

 

Gezocht:  

Enthousiaste jongeren voor BE@ease   
   
 
 
Wat is @ease?  
@ease is er speciaal voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die 
vragen hebben over psychische klachten, problemen thuis of 
op school, seksualiteit, geld- en drugsproblemen en andere 
persoonlijke zaken. Bij @ease kunnen jongeren gewoon 
binnenlopen, zonder verwijsbrief en zonder afspraak. Alle 
gesprekken bij @ease zijn vertrouwelijk en gratis.  
  
Wat is BE@ease? 
Wij zijn een groep jongeren die één keer in de maand bij elkaar komen om ideeën te bespreken ter 
verbetering van de werkwijze van @ease en specifiek vanuit het oogpunt van jongeren. Zodat er een 
frisse kijk blijft, de werkwijze goed aansluit bij de behoefte van jongeren en het hierdoor echt door 
en voor jongeren is.    
 
Vrijwilligers   

 Als  vrijwilliger van BE@ease  geef je gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken waar 
jongeren en vrijwilligers mee te maken kunnen hebben. Denk hierbij aan de activiteiten die we 
organiseren, hoe we jongeren het beste bereiken, maar bijvoorbeeld ook trainingen voor 
vrijwilligers.  

  
Functie-eisen   

 Je bent gemotiveerd en wil graag iets betekenen voor andere jongeren.  

 Je bent betrouwbaar, nieuwsgierig en hebt inlevingsvermogen. 

 Je bent  1x per maand beschikbaar voor een BE@ease vergadering. Die vinden plaats op iedere 
tweede donderdag van de maand, bij @ease in Maastricht. 

 Je staat open om mee te doen aan @ease activiteiten.  

 Je bent bereid om volgens het BE@ease  concept te werken. 

 Je wilt @ease onder de aandacht brengen bij jongeren.  
   
Wat bieden wij?  

 Je kunt meedenken over de doorontwikkeling van het @ease concept. 

 Er wordt naar je geluisterd: er wordt echt iets gedaan met jouw ideeën en suggesties.  
   
Enthousiast?!   
Interesse actief mee te denken en mee te doen? Meld je dan aan! Wij ontvangen graag je 
motivatiebrief van maximaal 1 A4 met je  CV  via BE@ease.nl.  
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via BE@ease.nl of kijk op www.ease.nl.   
 
 
 
 
 

 
www.facebook.com/easeNL 
https://www.instagram.com/ease_nederland/ 
https://twitter.com/ease_nederland 
www.linkedin.com/company/stichting-ease 
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