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Houder van het document

1 ACHTERNA(A)M(EN) * 2 VOORNA(A)M(EN) * 3 ADRES

van Dijk Mark Veldweg 39, Veenendaal

4 GEBOORTEDATUM 5 NATIONALITEIT

2021-10-14 Nederlandse

 
Uitgevende organisatie

6 NAAM VAN DE ORGANISATIE * 7 DOCUMENTNUMMER * 8 DATUM VAN UITREIKING *

Vrijwilligerspunt Westfriesland NL/NL/NL/21/06236/20 2021-08-06

 
Zendende partner

9 NAAM EN ADRES * 10 STEMPEL EN/OF HANDTEKENING

Jong Westfriesland in Actie
Maelsonstraat 12, Hoorn

11 ACHTERNA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE COÖRDINATOR OF MENTOR * 12 TELEFOONNUMMER

Karlijn Schouten 0229-216499

13 TITEL/FUNCTIE 14 E-MAIL

Projectcoördinator Jong Westfriesland in Actie jwfinactie@vrijwilligerspunt.com

 
Ontvangende partner 

15A NAAM EN ADRES * 16 STEMPEL EN/OF HANDTEKENING

Mark van Dijk
Veldweg 39, Veenendaal

15B LAND *  

Nederland  

17 ACHTERNA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE COÖRDINATOR OF MENTOR * 18 TELEFOONNUMMER

Karlijn Schouten 06-82141279

19 TITEL/FUNCTIE 20 E-MAIL

Projectcoördinator MDT k.schouten@vrijwilligerspunt.com

 

* Velden met een sterretje zijn verplicht.

 
Dit document is geldig als deze is ondertekend door de coördinator/mentor en de houder. In sommige gevallen kan worden gevraagd om een handtekening met
stempel.
 
Europass mobiliteit is een standaarddocument van de Europese Unie, waarin wordt vastgelegd welke vaardigheden en competenties zijn opgedaan.
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Europass Mobiliteit

Beschrijving van de mobiliteitservaring 

21 DOEL VAN DE MOBILITEITSERVARING *

Op een natuurlijke manier ontwikkelen van talenten, vaardigheden en kwaliteiten.

22 OPLEIDING OF CURSUS WAARVAN DE MOBILITEIT ONDERDEEL UITMAAKT

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

23 PROGRAMMA

Europass voor vrijwilligers

DUUR VAN DE MOBILITEITSERVARING

24 VAN * 2009-09-01 25 TOT * 2010-03-01  

 
Opgedane vaardigheden gedurende mobiliteitservaring

26A ACTIVITEITEN DIE WERDEN UITGEVOERD *

Vrijwilliger bij Steunpunt Scouting Gelderland. Mark was verantwoordelijk voor de jeugdgroepen. Onderdeel hiervan was het ontwikkelen van
nieuwe spelelementen, het ondersteunen en begeleiden van andere vrijwilligers en het ontwikkelen van zelfredzaamheid, dienstbaarheid en de
verantwoordelijkheid voor natuur, milieu en maatschappij van de jeugdleden. Ook was Mark medeverantwoordelijk voor de
beleidsontwikkelingen van Scouting Renkum.

27A WERKGERELATEERDE VAARDIGHEDEN

Mark kan goed projectmatig werken. Hij gaat zelfstandig te werk en werkt hard. Mark werkt goed samen met andere vrijwilligers. Hij houdt
goed overzicht op zijn werkzaamheden.

28A TAALVAARDIGHEDEN

Mark past zich goed aan aan zijn gesprekpartner. Hij wist gepast contact te onderhouden met zowel ouders/verzorgers, kinderen en enkele
functionarissen. Mark heeft diverse vergaderingen geleid en meerdere malen gepresenteerd voor grotere groepen.

29A COMPUTERVAARDIGHEDEN

Mark heeft tijdens zijn MDT diverse vergaderingen geleid via online platforms als Zoom en Microsoft Teams en gebruik gemaakt van onder
meer Google Drive en Excel.

30A ORGANISATORISCHE / MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Mark heeft verschillende activiteiten georganiseerd voor groepen kinderen. Onderdeel hiervan was het plannen en uitvoeren. Mark liet hierbij
zien dat hij goed rekening weet te houden met de doelgroep. Hij wist een afwisselend programma neer te zetten.

31A COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Mark legt vlot contact met de kinderen, hij leeft zich makkelijk in en biedt een luisterend oor. Hij heeft geleerd dat goede communicatie in
organisaties belangrijk is. Mark kan goed samenwerken, is geduldig en heeft geleerd met verschillende mensen om te gaan.

32A ANDERE VAARDIGHEDEN

Mark had een voorbeeldfunctie voor de kinderen en andere vrijwilligers. Hij wist zich altijd een goede houding te geven in zijn functie. Ook
heeft Mark het budget beheerd. Mark houdt altijd een positieve kijk op zaken en is flexibel. Hij weet zijn enthousiasme goed over te brengen.

33A DATUM * 34A HANDTEKENING VAN DE
COÖRDINATOR/MENTOR *

35A HANDTEKENING VAN DE HOUDER

2010-03-10
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