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Vrijwilligers functie: HULP-MAKELAAR
Omschrijving functie:
Als hulp-makelaar bij ANDERS (vrijwilligersfunctie) ben je de schakel tussen de hulpvraag en de
geboden hulp.
Je ontvangt de hulpvraag en inventariseert de nood. Waar nodig ga je persoonlijk langs bij de
hulpvrager of verzamel je per telefoon/mail meer informatie over de situatie.
Wanneer de vraag duidelijk is en deze door de criteria komt ga je op zoek naar een passende
ondernemer (partner) binnen het netwerk van ANDERS. Je benadert de partners, start het project, en
begeleid tussentijds waar nodig zodat het aan het eind naar tevredenheid van alle partijen kan worden
afgesloten.
Wat zijn je taken:
• Toetsen van de hulpvraag
• Coördineren van de hulpvraag
• Op zoek naar de juiste partner die kan ondersteunen
• Begeleiden van de ondersteuning
• Contact onderhouden tussen zowel de hulpvrager als de partner
• Zorgen voor succesvolle afhandeling van de ondersteuning
Meer over de organisatie:
Stichting ANDERS verbindt lokale noden aan lokale ondernemers die met hun eigen producten/
diensten/talenten het verschil willen maken voor kwetsbare hulpvragen die we als stichting ontvangen.
We verbinden mensen in de samenleving om naar elkaar om te zien. Samen maken we deze wereld zo
nóg een stukje mooier. Want geven maakt rijk!
www.stichtinganders.nl / www.facebook.com/stichtinganders
Let op: dit is een vrijwilligersfunctie
Functie-eisen
• Je bent woonachtig in de regio Drechtsteden
• Je hebt een hart voor mensen
• Je bent enthousiast over de missie van ANDERS en hebt bewogenheid voor de doelgroep
• Je hebt goede communicatieve skills in luisteren, schrijven en spreken
• Je kunt oplossingsgericht en pro-actief werken en denken
Wat krijg je ervoor terug?
• Een berg voldoening wanneer je van dichtbij ervaart dat er succesvolle ondersteuning plaatsvind
• Je wordt onderdeel van een jonge, groeiende organisatie met impact in de gehele Drechtsteden
• Je wordt gecoacht en getraind in die onderdelen waar jij ondersteuning bij nodig hebt

Geïnteresseerd?
Stuur een mail met je interesse naar robert@stichtinganders.nl

