
 

Stichting Present Gouda 
 
Wil jij van waarde zijn voor hen die het zelf niet redden in onze stad? 
En bezit jij organisatietalent en een maatschappelijk hart? Wees 
welkom bij Present Gouda!  
 
PRESENT GOUDA is een stichting met een duidelijke missie en visie vanuit een Christelijke identiteit. 
Met vrijwilligersprojecten slaan wij bruggen tussen groepen vrijwilligers en mensen die hun hulp 
hard nodig hebben. Met het slaan van bruggen, brengen wij een beweging op gang waarbij mensen 
steeds meer naar elkaar om gaan kijken en elkaar helpen. Jaarlijks bieden wij met ongeveer 120 
vrijwilligersprojecten hulp aan mensen die dit nodig hebben. En de helpende handen worden erg 
dankbaar aangenomen. Wil jij hier ook deel van uitmaken? Er is een vacature! 
 

Vacature 
 
Vrijwilligersprojectcoördinator (vrijwillig) voor min. 1 dag per week  
 
Wat ga je doen? 
Als vrijwilligersprojectcoördinator van onze flexgroep maak je groepen van vrijwilligers die zich 
individueel aanmelden voor projecten. Je houdt de aanmeldingen bij en plant de data waarop de 
groepen zich kunnen inzetten. Na de match door de algemeen coördinator neem je de organisatie op 
je van een project geheel gerealiseerd door flexwerkers. Gouda heeft een database gevuld met 
casussen van cliënten van zorg- en welzijnsorganisaties. Als de match is gemaakt, dan begint de 
voorbereidingsfase. Je plant en organiseert het vrijwilligersproject en verzorgt de communicatie met 
de hulpverlener en vertegenwoordiger van de vrijwilligersgroep. Van tijd tot tijd stuur je zelf een 
vrijwilligersproject op locatie aan in de rol van groepsbegeleider. 
 
Werkzaamheden zijn: 
-Contacten onderhouden met de flexwerkers 
-Projecten onder de aandacht brengen en matchen 
-Projectbezoeken afleggen, voorbereiden, organiseren, terugkoppelen met maatschappelijke --
organisaties. 
-Evalueren achteraf 
-Presentnet bijwerken met correspondentie en afronding 
-Bijwerken beschikbaarheid en gegevens flexwerkers 
 
We vragen van jou: 

• Je staat achter de visie en werkwijze van Present  
• Een hart voor mensen en de behoefte om anderen te helpen 
• Je hebt ervaring of affiniteit met de hulpverlening 
• Je bent communicatief en organisatorisch sterk  
• Je bent punctueel en hebt organiseertalent 
• Je kunt omgaan met diverse doelgroepen 
• Je  bent praktisch en flexibel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
We bieden jou: 

•  Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken en 
sterk groeiende organisatie 
•  Inwerkperiode in overleg met een werkplek op kantoor 
•  Actieve toerusting met betrekking tot missie, visie, werkwijze van Present en de actuele 
ontwikkelingen 
•  Gerichte ondersteuning bij het verrichten van de taken, werkplek op kantoor 

 
Interesse?  
Lijkt dit jou een mooie uitdaging? Stuur je CV en motivatie naar Annet Perdijk, algemeen coördinator. 
info@presentgouda.nl  Of neem telefonisch contact op voor meer informatie: 06-44256510  
 
Meer info over Present Gouda? www.presentgouda.nl 
 
 

 

http://www.presentgouda.nl/

