
 

Ben jij het gezicht van Met je hart in jouw gemeente? 

Stichting Met je hart is op zoek naar nieuwe gezichten die Met je hart willen opzetten in hun 
eigen gemeente.  Kun jij verbinden, enthousiasmeren, stimuleren en organiseren met je 
hart? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Met je hart gaat over eenzame mensen en ontmoeten, over gevoel en verbinding maken,  
over met elkaar iets opbouwen waar mensen gelukkig en blij van worden, maar ook over 
ondernemerschap en over een maatschappelijke beweging waarbij je geïnspireerd wordt 
om in actie te komen voor de ander. 
 
Met je hart is een jonge, succesvolle, groeiende stichting met een grote groep fantastische 
vrijwilligers. Samen bouwen wij aan een sterke organisatie die antwoord wil blijven geven 
aan verbindingen met eenzame mensen in onze samenleving. 
 
Met je hart wil groeien en zoekt daarom enthousiaste vrijwilligers die een Met je hart team 
willen opzetten in hun gemeente. Landelijk wordt je ondersteund en gefaciliteerd in de start 
van jouw lokale team. Het is een vrijwillige functie. 

 
Wat ga je doen? 
Je bent het gezicht van stichting Met je hart in jouw gemeente. Je vormt je eigen lokale team 
met betrokken vrijwilligers, bijvoorbeeld vanuit lokale horeca, zorg en je eigen netwerk. Je 
initieert de eerste ontmoetingen met ouderen in je wijk of gemeente bij lokale restaurants. 
Je bent onderdeel van het succesvolle landelijke Met je hart concept, en vult dit lokaal met 
je eigen team in.  

 
Wat voor type zoeken wij? 
Je wilt je vrijwillig inzetten, bent een sociale, maar ook creatieve regelaar, organisator en 
coördinator. Je bent gestructureerd en communicatief vaardig. Je beschikt over een groot 
netwerk. Je kan mensen enthousiasmeren en bent een bruggenbouwer. Je bent flexibel in 
tijd en inzet, waarbij wij uitgaan van circa 8 uur per week.  
 
Interesse? 
Mail naar info@metjehart.nl en voeg je korte motivatie toe. Mocht je vragen hebben dan 
kun je contact opnemen met Sabine Pool via sabine.pool@metjehart.nl.  

mailto:info@metjehart.nl
mailto:sabine.pool@metjehart.nl

