
Kom ons team versterken! 
 

 
Wij zijn op zoek naar  
 
vrijwilligers als flexwerker (m/v) 
 
 
Wat ga je doen?  
Alle projecten vinden plaats binnen de gemeente Assen en je kunt aangeven welke projecten jouw voorkeur 
hebben. Ben je goed in behangen, schilderen of heeft juist tuinieren je voorkeur? We doen ons best een prettige 
samenwerking te vinden en kijken samen naar wat goed bij jou past en wat je leuk vindt om te doen. 
 
Je bent breed inzetbaar en weet van aanpakken. Hebt hart voor kwetsbare mensen en je vindt het leuk om in 
groepsverband anderen te helpen.   
 
De flexgroep, waarvan je deel uit gaat maken, bestaat op dit moment uit ca. 15 personen. Samen met andere 
flexers voer je een aantal projecten uit. Hoeveel? Dat is aan jou! Per project kun je een dagdeel of een hele dag 
aan de slag. Er kan gevraagd worden om eigen gereedschap mee te nemen om het project uit te voeren. 
 
 
Begeleiding  
Begeleiding per project wordt uitgevoerd door de groepenbegeleider van Present Assen. Eén keer per jaar is er 
een bijeenkomst voor alle flexwerkers. In deze bijeenkomst evalueren we de werkwijze en passen deze zo nodig 
aan.   
 
 
Interesse? 
Heb je interesse om als groepenbegeleider aan de slag te gaan? Neem dan contact op met: 
Yvonne de Haan; Coördinator praktische en sociale projecten. 
E: yvonne.de.haan@presentassen.nl 
M: 06 517 05 911 
 
Wil je eerst meer info. over Stichting Present?  
Kijk dan op: www.presentassen.nl  

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden groepen vrijwilligers 
de mogelijkheid om zich – in principe eenmalig – voor een afgerond project in de 
eigen woonplaats in te zetten bij mensen die te maken hebben met armoede, 
een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Hierin werken wij altijd samen 
met professionals van zorg- en welzijnsorganisaties. Het zijn deze organisaties 
die ons de hulpvraag aanleveren, zodat hulp bij de juiste mensen komt. 


