
 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting ANDERS Amstelland komt samen met de ondernemerswereld op voor de meest kwetsbare mensen in 
de samenleving. De stichting ontvangt hulpvragen die we heel persoonlijk verbinden aan een ondernemer die 
hier met zijn eigen product of dienstverlening voor in actie komt. Vervolgens geeft ook elke hulpvrager zelf een 
goede daad door aan iemand anders. Zo bouwen we aan een beweging van geven. Want geven maakt rijk! 
 
Lees meer over ons werk op www.stichtinganders.nl/amstelland/ 
 

 
Als Huisbezoeker (vrijwilligersfunctie) ga je in je eigen woonplaats langs bij mensen die een hulpvraag hebben 
ingediend bij ANDERS. Je ontvangt de hulpvraag, maakt een afspraak en gaat ter plaatse om de situatie te 
beoordelen, aanvullende vragen te stellen, de nood in kaart te brengen en een mogelijke oplossing te bedenken. 
Vervolgens koppel je de informatie terug aan de coördinator van ANDERS zodat we op zoek kunnen gaan naar 
een ondernemer die zich hiervoor kan en wil inzetten. Na afloop heb je contact met de hulpvrager om hem te 
stimuleren met het doorgeven van een goede daad aan een ander. 
 

• Contact maken met de hulpvrager en/of begeleider 

• Bezoek brengen aan hulpvrager 

• Vragen stellen en luisteren 

• Toetsen van de hulpvraag 

• Verslag en advies terugkoppelen naar kantoor 

• Ondersteunen van de Pay It Forward bij de hulpvrager 

• Je bent woonachtig in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn) 

• Je hebt een hart voor mensen en je bent enthousiast over de missie van ANDERS 

• Je hebt goede communicatieve skills in luisteren, schrijven en spreken 

• Je kunt oplossingsgericht en proactief werken en denken 

• Een berg voldoening wanneer je van dichtbij ervaart dat er ondersteuning plaatsvindt 

• Je wordt onderdeel van een jonge, groeiende organisatie met impact in de regio 

• Je wordt gecoacht in de onderdelen waar jij ondersteuning bij nodig hebt 

 

Stuur een mail met je interesse naar amstelland@stichtinganders.nl t.a.v. Koen Persoon 
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