
Vacature Teamlid Verschil Mag Er Zijn 

 

 

Ben jij allergisch voor polarisatie en hou je van een goed gesprek? Ben jij proactief en een 

kei in het verbinden van mensen? Dan is deze functie misschien wel wat voor jou! 

 

Wij zijn Verschil Mag Er Zijn, een initiatief dat Nederlanders weer met elkaar in gesprek 

brengt. In een onzekere tijd van grote veranderingen botsen wij steeds harder en is er een 

steeds groter groeiende groep van Nederlanders die zich niet gehoord voelen. Volgens ons 

ligt dat aan een heel simpel idee: we zijn gestopt met de dialoog. Daarom brengen wij 

mensen weer in contact. Gesprekken tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet 

treffen. Mensen die elkaar niet begrijpen of elkaar dingen verwijten, maar weinig van 

elkaar weten.  

 

En dit simpele idee sloeg aan. Na een succesvolle pilot werd ons idee opgepikt en kunnen 

we de volgende fase ingaan. Maar we hebben hier hulp bij nodig!  

 

Als teamlid bij Verschil Mag Er Zijn zul je je bezighouden met een grote verscheidenheid 

aan taken. Van de design van flyers en posters tot aan het campagnevoeren op straat. Van 

het matchen van verschillende Nederlanders tot het in beeld brengen van hun verhalen. Je 

komt terecht in een snel groeiend initiatief volop vrijheid en doorgroeimogelijkheden. 

 

Wat we vragen van jou:  

- Affiniteit/ervaring met de thematiek. 

- Een sterke zelfstandigheid. 

- Opleidingsniveau is voor ons niet belangrijk. We zoeken enthousiaste collega’s die 

zich met volle overgave inzetten voor onze doelen. 

- 1-2 dagen beschikbaarheid per week voor een minimale periode van 6 maanden. 

 

Wat we jou bieden: 

- Een uitdagende vrijwilligersfunctie met een realistisch perspectief op betaald werk.  

- Een leeromgeving waarin je de vrijheid hebt om je eigen ideeën en initiatieven uit 

te werken.  

- Een klein, gezellig en toegewijd team. 

 

Denk jij: dit is wat voor mij? Reageer dan voor 10 december via: 

hallo@verschilmagerzijn.org. De gesprekken zullen nog in december plaatsvinden. De 

functie zal naar verwachting in januari starten. Mochten er nog vragen zijn, neem dan 

contact op met Jurrian: 0630604704.  
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