
 

 

 
 
 
 
 

Vacature: Tijdelijke Coördinator Stichting ANDERS Rotterdam (0,4-0,6FTE) 
 
Wil jij echt een verschil maken voor de kwetsbare Rotterdammers? En ben jij beschikbaar vanaf oktober 2021 tot april 
2022 om op een nieuwe manier de samenleving met elkaar verbinden? Solliciteer dan op de functie van coördinator bij 
Stichting ANDERS Rotterdam. We zijn wegens verlof van onze collega op zoek naar een coördinator voor 0,4-0,6 FTE. 
Het aantal uur is in overleg mogelijk uit te breiden. 
 
Stichting ANDERS ondersteunt de aller kwetsbaarste mensen uit de samenleving door hun hulpvraag te verbinden aan 
een nieuwe oplossing. Wij verbinden de hulpvragen aan lokale ondernemers die daar met hun eigen 
producten/diensten/talenten voor in actie komen. Vervolgens vragen we de hulpvrager om zelf een goede daad door te 
geven aan een ander. Dat noemen wij de Pay it Forward. Zo verbinden we twee werelden met elkaar en ontstaat er 
ondersteuning, waardering en cohesie. 
 
Functie: Coördinator ANDERS Rotterdam (0,4-0,6 FTE) 
Sinds 2019 zijn we als stichting actief in Rotterdam en met inmiddels 175 ondernemers pakken we 250 hulpvragen op 
per jaar. Samen met hulpverlening zorgen we ervoor dat de hulp op de juiste plek komt. Juist in deze roerige tijden is de 
nood in de stad hoog, armoede groeit en is goede begeleiding van belang. 
 
 Je ontvangt de hulpvragen en gaat daarna in gesprek met de hulpvrager en de hulpverlener om de vraag en situatie 
goed te begrijpen. Op basis van deze informatie ga je op zoek naar een geschikte ondernemer die de hulpvraag kan 
oppakken. Je helpt de hulpvrager om de juiste afspraken te maken met de ondernemer en neemt de ondernemer mee 
in de situatie voorhanden. Door mee te denken in de situatie zorg je ervoor dat dit voor beide partijen een positieve 
ervaring is. 
 
Taken van de coördinator: 

 Contact maken en onderhouden met het maatschappelijk werk in de stad 
 Hulpvraag ontvangen en uitwerken door gesprekken met hulpvrager en hulpverlener 
 Match maken met ondernemer en de uitvoering coördineren waar nodig 
 Vrijwilligers/stagiaires werven, inzetten en aansturen 
 Ondersteuning bieden bij grotere projecten zoals een Rotterdamse tandartsdag 

 
Wat bieden we jou? 

 Een baan waarbij je echt een verschil maakt door kwetsbare Rotterdammers 
 Een breed georiënteerde baan waar je met veel verschillende mensen werkt 
 Salariëring: in overleg 
 Aantal uur is mogelijk uit te breiden in overleg 

 
Ben jij: 

 Een echte verbinder die vraag en aanbod weet te matchen? 
 Creatief, zelfstandig, initiatiefrijk en doortastend? 
 Communicatief sterk? 
 Iemand met een groot hart voor kwetsbaren? 
 Heb jij het christelijk geloof als basis in je leven? 
 Woonachtig en bekend in Rotterdam? 

 
Ben je nieuwsgierig en wil je solliciteren of informeren? Je sollicitatie kun je sturen naar Anna Tak, manager van ANDERS 
Rotterdam via atak@stichtinganders.nl. Vragen kun je ook telefonisch stellen via: 06-29493234 
 
Meer informatie: Website https://stichtinganders.nl/rotterdam en Filmpje over ons werk: 
https://www.youtube.com/watch?v=IS0zl4_YxCI&t= 
 


