
Kom ons team versterken!  
 

 
Wij zijn op zoek naar  
 
vrijwilligers als groepenbegeleider (m/v) 
 
 
Wat ga je doen? 
Als groepenbegeleider doe je de projectvoorbereiding en projectbegeleiding. Samen met de hulpverlener en 
contactpersoon vanuit de vrijwilligersgroep, bezoek je de locatie en maakt afspraken over de inhoud van het 
project (wat doen we wel en wat niet). Jij zorgt dat afspraken voor iedereen duidelijk zijn, zodat er een prettige 
samenwerking en een goede ontmoeting plaatsvindt. Eén project kost je ca. 4-6 uur per maand. Natuurlijk mag  
je ook meer projecten doen. 
 
 
Wij vragen: 
 Je onderschrijft de doelstellingen van Present en vindt het belangrijk dat mensen naar elkaar omzien; 
 Je kunt samen werken met diverse groepen mensen; 
 Je bereidt een groep vrijwilligers goed voor op de activiteiten; 
 Je bent zorgvuldig, sociaal en communicatief vaardig;  
 Je bent enigszins flexibel inzetbaar (de uitvoering van projecten vindt meestal plaats op zaterdagen, 

maar soms ook op een doordeweekse dag). 
 
 
Ons aanbod:  
 Alle activiteiten vinden plaats in en om Assen. Je hoeft dus nooit ver te reizen; 
 Inzet aantal uren per maand te bepalen in overleg (per project gemiddeld 4-6 uur);  
 Present is een maatschappelijk betrokken organisatie en biedt jou een kijkje in de Assense samenleving; 
 Een vrijwilligersovereenkomst, waarbij een vrijwilligersvergoeding bespreekbaar is.   

 
 
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. 


