
Vacature vrijwilliger  
Matcher (m/v) 
 
Wij geloven in een Assen, waar mensen er zijn voor elkaar.  
 
Jij ook? 
 
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 die ons de hulpvraag aanleveren, zodat de hulp bij de juiste mensen komt.  
 
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Vrijwilliger - Matcher (m/v) 
 
Wat ga je doen? 
Als matcher probeer je een aangemelde groep vrijwilligers te koppelen aan een hulpvraag vanuit zorg- en 
welzijnsorganisaties. De werkzaamheden zijn thuis uit te voeren en gebeuren hoofdzakelijk telefonisch en/of via 
e-mail. 
 
We vragen van jou: 
•  je staat achter de visie en werkwijze van Present. 
•  je communicatief ingesteld bent. 
•  je kunt omgaan met diverse doelgroepen. 
•  enthousiasme en sociale vaardigheden om een project te zoeken, passend bij de wensen van de vrijwilliger.  
•  je een vrijwilligersovereenkomst ondertekent 
 
We bieden jou: 
•  een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie 
•  inwerkperiode voor het maken van matches 
•  gerichte ondersteuning bij het verrichten van de taken 
•  vrijwilligersvergoeding binnen de regels van de belastingdienst. 
 
Wanneer ga je aan de slag 
•  Het aantal uur per maand is flexibel in te vullen en afhankelijk van hoeveel jij zelf wilt werken. 
•  Op tijden dat je mag verwachten dat professionals van zorg- en welzijnsorganisaties ook aan het werk zijn. 
 
Solliciteren? 
Lijkt dit jou een mooie uitdaging? Stuur dan je reactie naar info@presentassen.nl; t.a.v. Yvonne de Haan, 
coördinator praktische- en sociale projecten. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Yvonne de 
Haan (06 51 70 59 11) 
 
 
 
  
 
 


