



 

S#ch#ng ANDERS verbindt lokale noden aan lokale ondernemers die met hun eigen producten/

diensten/talenten het verschil willen maken voor kwetsbare hulpvragen die we als s#ch#ng 

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.s#ch#nganders.nl 

Vacature : Powerpacker 
4 uur per maand

POWERPACK 

In 2022 zijn we gestart met een nieuw project: de Powerpack. We willen 10 hulpvragers, alleenstaanden of gezinnen 

helpen met meerdere hulpvragen gedurende een langere periode. Normaliter komen we binnen in een situa#e waar 

er een duidelijke hulpvraag is en die pakken we na een huisbezoek meteen op. In sommige situa#es zien we dat er 

veel meer nodig is maar dat het niet de hulpvrager helpt als alles in 1 keer achter elkaar gebeurd. Daarom zijn we op 

zoek naar een vrijwilliger die de #jd wilt nemen met een kwetsbare persoon of gezin om gedurende een periode mee 

te kijken naar de hulpvragen en de invulling hiervan. 

Dit project noemen we de Powerpack omdat we willen dat de hulpvragers zich gesteund voelen en echt power 

krijgen door de hulp. Het project begint met een huisbezoek waarbij er kennis wordt gemaakt en misschien al een 

hulpvraag wordt besproken. Vervolgens verwachten we dat je elke 6 a 8 weken op bezoek gaat en samen met de 

hulpvrager en mogelijke hulpverlener bespreekt wat we dan het beste kunnen gaan oppakken. Je koppelt dan deze 

hulpvraag en bezoek terug aan het team van ANDERS die er dan mee aan de slag gaat! Zo helpen we echt mensen 

vooruit!

Vrijwilligers 
vacature 

 
POWER 
PACKER 

http://www.stichtinganders.nl/


Omschrijving func6e: 
Als Powerpacker (vrijwilligersfunc#e) ga je in je eigen woonplaats langs bij mensen die een 

hulpvraag hebben ingediend bij ANDERS. Na een kennismakingsbezoek maak je zelf nieuwe 

afspraken en bespreek je de benodigdheden of afstemming om de nood in kaart te brengen. 

Vervolgens koppel je de informa#e terug aan ANDERS zodat we op zoek kunnen gaan naar een 

ondernemer die zich hiervoor kan en wil inzeTen.  

Een powerpack-traject duurt tussen de 6 en 12 maanden waarbij we verwachten dat je tussen de 6 a 8 

weken op bezoek gaat bij de hulpvrager. 

Gedurende het jaar bieden we naast het persoonlijk contact met het team van ANDERS ook digitale 

kennissessies aan.  

 

Wat zijn je taken: 
  Contact maken met de hulpvrager 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 

  

Func6e-eisen 
·       Je bent woonach#g in de regio  

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

·       Je hebt goede communica#eve skills in luisteren, schrijven en spreken 

·       Je kunt oplossingsgericht en proac#ef werken en denken 

  

Wat krijg je ervoor terug? 
·       Een berg voldoening wanneer je van dichtbij ervaart dat er ondersteuning plaatsvindt 

·       Je wordt gecoacht en getraind in die onderdelen waar jij ondersteuning bij nodig hebt 

  

Geïnteresseerd? 

Stuur een mail met je interesse


