
 
 
Onze organisatie: 
 
Steungezin.nl is een online platform waarop financiële hulpvragen staan van  
Stadsgenoten die in armoede leven. Deze wensen of rekeningen worden op de site 
zichtbaar. Een donateur kan een-op-een een wens of rekening betalen die hem aanspreekt.  
Na een match kunnen profielhouders en donateurs elkaar een berichtje sturen via Steungezin.nl. Dit 
alles gebeurt volledig anoniem! 
 
 
Vrijwilligersvacature: 
 
Taalvaardige ondersteuner profielhouder 
 
Wij zoeken een man/vrouw die ons team op kantoor profielhouders ondersteunen met het 
verwoorden van haar/zijn situatie in het aangemaakte profiel. Iedereen heeft evenveel recht op een 
match, maar dan moet de donateur wel de kans krijgen een ‘klik’ te maken om in alle vrijheid te 
beslissen met wie een match gemaakt wordt. Niet iedere profielhouder is taalvaardig genoeg of 
gewend haar/zijn situatie duidelijk te verwoorden. 
We zijn op zoek naar iemand die taalvaardig is en zich kan inleven in de situatie van de 
profielhouder. In overleg met de profielhouder: telefonisch, per e-mail of tijdens het 
inloopspreekuur, wordt het profiel aangepast met het doel: voor elke profielhouder gelijke kans te 
op een match.  
 
 
Wat wij vragen: 
 
-Handig op de computer: e-mailen, navigeren op een website en dergelijke. 
-Belangstelling voor de profielhouders. 
-Zich kunnen inleven in de situatie van een profielhouder. 
-Taalvaardig genoeg om de situatie van de profielhouder respectvol, anoniem en duidelijk te 
verwoorden. 
-Bereidheid tot het telefonisch benaderen van profielhouders. 
-Beschikbaarheid op regelmatige basis, uiteraard in overleg. 
-Samenwerken met anderen die deze taak ook uitvoeren 
 
Wat wij bieden: 
 
-Je wordt opgenomen in een klein, betrokken team. 
-De mogelijkheid om een aandeel te leveren aan een mooi, groeiend, innovatief concept! 
-De mogelijkheid om meerdere taken op te pakken die je liggen. 
-Onze locatie en werkplek is volledig rolstoeltoegankelijk. 
 
Mocht je interesse hebben in deze vacature, neem dan contact op met Ineke Fritschy van 
Steungezin.nl 
E-mail: ineke@steungezin.nl 
Tel: 06-40200938 
Nieuwe Prinsenkade 16, 4811 VC Breda 
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