Stichting Present Woerden
We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De afstand
tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een
brug, een verbindende schakel nodig. Present Woerden wil die schakel zijn.
We doen dat door groepen vrijwilligers uit kerken, gezinnen, scholen, bedrijven en andere sociale
verbanden te mobiliseren, die een klus willen doen voor mensen met gezondheidsproblemen, die
zelf geen geld en geen netwerk hebben. Die hulp kan bestaan uit klussen in en om het huis van de
hulpontvanger of uit sociale activiteiten met bepaalde doelgroepen.
Present is ruim 13 jaar actief in Woerden en maakt deel uit van een netwerk van ruim 70 lokale
stichtingen, verspreid over Nederland. Present Woerden heeft in al die jaren al meer dan 2200
vrijwilligers ingezet voor hulp aan stadsgenoten.

Wegens vertrek van de huidige coördinator is het bestuur van Present Woerden op zoek naar een
betrokken en ondernemende

Coördinator
voor 16 uur per week
De functie
Het betreft een brede functie voor een contactueel vaardige netwerker, die in staat is een
kleine maar complexe organisatie aan te sturen. Je werkt onder verantwoordelijkheid van het
bestuur.
Taken
o Het onderhouden en uitbreiden van een netwerk van partners, met speciale aandacht voor
bedrijven
o Het vergroten van de zichtbaarheid van Present Woerden.
o Stimuleren van vrijwilligers om tijd beschikbaar te stellen voor het ontmoeten en helpen van
een ander
o Coördineren van projecten
➢ Matching van groepen die zich in willen zetten met een hulpontvanger
➢ Begeleiden van groepen rond hun inzet
o Uitbouwen en begeleiden van een team van (vaste) vrijwilligers die zich inzetten voor de
Stichting Present Woerden.
We zoeken iemand die:
o Enthousiast is over de missie en visie van Present
o Achter de christelijke waarden van Present staat
o Goede contactuele eigenschappen heeft
o Van organiseren houdt en in staat is een team van vaste vrijwilligers effectief aan te sturen
o Gemakkelijk afstemt en kan aansluiten/presenteren in verschillende contexten met kerken,
maatschappelijke organisaties en bedrijven en de vaste vrijwilligers van St. Present
o Denkt en werkt op HBO-niveau, en affiniteit heeft met sociaal maatschappelijk werk
o Woonachtig is in Woerden
o Ervaring met fondsenwerving is een pré
Wat hebben we te bieden:

o
o
o
o

Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken
organisatie, waar volop ontwikkeling mogelijk is
Een team van betrokken kernvrijwilligers, die een groot deel van de uitvoering voor zijn
rekening neemt
De uren zijn in overleg flexibel in te vullen
Salariëring conform CAO Sociaal Werk

Interesse of wil je meer weten over de functie inhoud? Bel of mail met onze voorzitter, Marjan Haak:
06-21150678, marjan.haak@hgma.nl
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar bestuur@presentwoerden.nl voor 20 augustus 2021.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 augustus 2021.

