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VACATURE STICHTING PRESENT  

Stichting Present West-Betuwe is een jonge, ondernemende 

organisatie die groepen vrijwilligers helpt zich in te zetten voor 

mensen die hun hulp goed kunnen gebruiken. Die inzet gaat via 

maatschappelijke organisaties die in West-Betuwe actief zijn.  

Present West-Betuwe is in 2013 opgericht op initiatief van lokale 

vrijwilligers, diaconieën en kerken.  

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

Groepenbegeleider (vrijwilliger) 
 

De functie  

De groepenbegeleider bereidt projecten voor door op projectbezoek te gaan, samen met 

een hulpverlener en een contactpersoon uit de groep vrijwilligers. Op de projectdag zelf 

begeleid je de groep door het project op te starten en af te sluiten. Jij draagt eraan bij dat 

de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en dat er een goede ontmoeting plaatsvindt. 

Graag zetten we je in bij projecten in jouw woonplaats, zodat je nooit ver hoeft te reizen.  

 

Profiel 

o Je woont in de Betuwe (bij voorkeur Culemborg, Geldermalsen of Tiel). 

o Je werkt samen in een jong, gedreven team van betaalde en vrijwillige krachten. 

o Je bent in staat groepen goed voor te bereiden op de projecten die ze gaan uitvoeren. 

o Je investeert in de bewustwording van groepen op het gebied van omzien naar 

de medemens. 

o Je bent communicatief vaardig, sociaal en zorgvuldig. 

 

Present biedt:  

o een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk 

betrokken organisatie  

o training en begeleiding  

o mogelijk vrijwilligersvergoeding (in overleg)  

 

Taakomschrijving: 

o Gemiddeld ben je 2 tot 6 uur per maand bezig (gebaseerd op 1 project per maand, 

maar dat kan in overleg ook meer of minder zijn).  

o Je verzorgt korte presentaties voor groepen om het Present-concept uit te leggen. 

o Je helpt een groep met opstarten van een ontmoetings- of klusactiviteit (ca. half 

uur). 

 

Interesse? 

Meer informatie over de achtergrond en werkwijze van Present vind je op onze website: 

www.presentwestbetuwe.nl. Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, 

neem dan contact op met coördinator Wim Althuis, 06-15075802, 

info@presentwestbetuwe.nl. 


