
Stichting Present Gouda is bijna 10 jaar geleden van start 

gegaan en heeft nu al meer 700 projecten gedraaid. Wegens 

dit overweldigend succes zijn we op zoek naar een 

enthousiaste 

 
Groepenbegeleider(m/v) (vrijwillig) 
 

De functie 

Op de projectdag zelf begeleid je een groep vrijwilligers door het project op te starten en 

af te sluiten, tussendoor ben je mobiel bereikbaar.  

Jij draagt er aan bij dat de afspraken (die vooraf door een projectcoördinator zijn 

voorbereid en gecommuniceerd) voor iedereen duidelijk zijn en dat er een goede 

ontmoeting plaatsvindt tijdens het project. Alle projecten vinden plaats in Gouda. Zo kan 

jouw betrokkenheid bij het project groeien en hoef je nooit ver te reizen. Na afloop van 

een project zorg je voor de administratieve afsluiting in ons Presentnet/systeem. 

 

Een leuke, betrokken functie waarbij de mens centraal staat! 

Jij: 

·       hebt oog voor mensen en weet dit te combineren met een praktische instelling; 

·       werkt samen met een gedreven team van een betaalde en vrijwillige krachten; 

·       bent woonachtig in Gouda of hebt een sterke verbondenheid in/met de stad; 

·       bent in staat groepen goed voor te bereiden op de projecten die ze gaan uitvoeren; 

gaat graag om met een diversiteit aan mensen, bent sociaal- en communicatief 

vaardig, zorgvuldig en flexibel;  

·       investeert in de bewustwording van groepen op het gebied van omzien naar de 

        medemens; 

·       wilt je minimaal een half jaar verbinden aan Present.  

 

Wij: 

·       bieden een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken 

        organisatie; 

·       bieden bijeenkomsten waarin groepenbegeleiders elkaar treffen en worden bijgepraat; 

·       zorgen voor gerichte ondersteuning bij het verrichten van de taken. 

 

Urenindeling (te bepalen in overleg): 

·       Gemiddeld minimaal 4-6  uur per maand (gebaseerd op 1/2 projecten per maand, 

maar dat kan ook meer zijn in overleg)  

·       Projecten vinden plaats op zaterdag maar ook op werkdagen en in de avonduren. 

 

Interesse? 
Herken je jezelf in het geschetste profiel? Neem dan contact op met  
Algemeen coördinator Annet Perdijk (06-44256510) 
info@presentgouda.nl 
www.presentgouda.nl 

 

 
 
 

 

http://www.presentgouda.nl/

