
 

  
 

          

 
Vacature 

Coördinator Vrijwilligerspunt  
(20 tot 24 uur)        
                                 
  
 
De organisatie 
Het Bonkelaarhuis is hét startpunt voor vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & 

welzijn en werk & inkomen. Diverse organisaties werken hier binnen het sociale domein 

samen. Het team bestaat uit professionals en vrijwilligers met verschillende achtergronden, 

kennis en ervaring. 

 

Herken jij jezelf hierin?  

Ruime kennis en ervaring in het werken met vrijwilligers. Een kei in observeren en een 

hulpvraag snel en vakkundig te analyseren. Zelforganiserend en gericht op samenwerken. 

Weet in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Wilt werken in een omgeving waarin 

je direct van waarde kunt zijn voor een ander. Herken jij jezelf hierin en voel jij je hierdoor 

uitgedaagd? Wie weet is deze functie wel voor jou! 

 

Voor en met de Sliedrechtse samenleving 

Werken in Het Bonkelaarhuis en/of op locatie in wijken van Sliedrecht betekent: een 

dynamisch werkveld, veel contact met inwoners en andere organisaties, een enthousiast 

team van collega’s, een grote mate van zelfstandigheid, maar bovenal een waardevolle 

bijdrage leveren aan de Sliedrechtse samenleving. We werken voor en met de inwoners van 

Sliedrecht. 

 

De functie  

Deze vacature betreft een functie bij de organisatie Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) 

onderdeel van Het Bonkelaarhuis. Wij zoeken per 1 mei 2023 een coördinator voor het 

vrijwilligerspunt. De coördinator werkt voornamelijk vanuit Het Bonkelaarhuis. Het werk 

bestaat uit het organiseren van vorm, inhoud en vindbaarheid van het vrijwilligerspunt aan de 

hand van het Sliedrechts vrijwilligersbeleid.  

 

Je werkzaamheden zijn divers en bestaan uit de volgende onderdelen:  

• Werven en selecteren van vrijwilligers; 

• Begeleiding van de matching van de vrijwilligersplek; 

• Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers; 

• Waardering van vrijwilligers; 

• Informeren en adviseren van de vrijwilligersorganisaties in Sliedrecht; 

• Organiseren van het ‘Maatjesproject’ 

• Organiseren van de ‘Groene huiskamer’. Een ontmoetingsplek in de wijk voor en door 

inwoners van Sliedrecht. 



 

 

 

 

Je voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met een directe collega. Daarnaast werk 

je samen met diverse vrijwilligers en in nauwe afstemming met de collega’s van collega-

organisaties in Het Bonkelaarhuis en samenwerkingspartners in Sliedrecht. 

Wat bieden wij 

• Een salaris in schaal 8 volgens CAO Sociaal Werk (max € 4.040,= bruto bij fulltime) 

met een Individueel Keuzebudget op maat; inschaling mede afhankelijk van opleiding 

en ervaring;  

• Een aanstelling van 20-24 uur per week; in eerste instantie voor 1 jaar gevolgd door 

een mogelijke vaste aanstelling. Voor indiensttreding vraagt SWS een Verklaring 

Omtrent het Gedrag;  

• Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wat vragen wij  

• Grote mate van zelfstandigheid op basis van een dienstverlenende houding;  

• Gericht op samenwerking met vrijwilligers en professionals; 

• Minimaal een afgeronde relevante opleiding op Hbo-niveau;    

• Gevoel voor PR; 

• Je bent een sociale en deskundige professional met een flexibele instelling. Je bent 

collegiaal en doortastend, je bent leergierig en reflectief op je eigen handelen. 

 

We nodigen je uit om op deze vacature te reageren en ontvangen je motivatiebrief met CV 

graag via info@welzijnswerksliedrecht.nl onder vermelding van ‘Vacature coördinator 

vrijwilligerspunt 2023’.  

Voor nadere informatie over de vacature kun je bellen met Deborah Korevaar, 0184-420539. 

Reacties zijn welkom t/m 17 maart 2023. De selectiegesprekken vinden in week 13 plaats. 


