
 

  
 

          

 
Vacature 

Coördinator Vrijwilligerspunt  
(16 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. Ons team bestaat uit vrijwilligers en professionals met verschillende achtergronden, 

kennis en ervaring. 

 

De vacature 

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

Werken bij SWS 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.  

 

De functie  

SWS zoekt per 1 juli 2021 een coördinator voor het vrijwilligerspunt . De coördinator werkt 

voornamelijk vanuit Het Bonkelaarhuis, hét startpunt voor informatie, advies en 

ondersteuning in Sliedrecht; het werk van de coördinator 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:  

• Als coördinator heb je kennis van praktische en bestuurlijke vrijwilligersfuncties. Je 

draagt zorg voor de vindbaarheid van informatie en geef advies aan vrijwilligers, 

verenigingen en organisaties. Je helpt vrijwilligers op optimaal gebruik te maken van 

de training en coaching waar zij recht op hebben. Je draagt zo actief bij aan het 

versterken van eigen verantwoordelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling van de 

vrijwilliger. Je geeft voorlichting aan groepen en instanties en verzorgt relevante 

scholing aan professionals en vrijwilligers. Ook het signaleren van knelpunten in het 

vrijwilligersbeleid behoort tot jouw takenpakket.  

• Als beheerder van de digitale vacaturebank draag je bij aan de veranderprocessen 

binnen de organisatie. Je organiseert een wervingsprocedure voor informele 

ondersteuning die aansluit bij de groei van het actief burgerschap in Sliedrecht. Je 

monitort het traject en bent het aanspreekpunt voor de hulpvragers en de 

vrijwilligers(organisaties).  

 



 

 

Je voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met een directe collega  

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

organisaties in Het Bonkelaarhuis en samenwerkingspartners in Sliedrecht. 

 

Het profiel  

Ben jij een vakbekwame coördinator met ruime kennis en ervaring in het werken met 

vrijwilligers? Kun je goed observeren en ben je in staat om de hulpvraag snel en vakkundig 

te analyseren? Ben je zelfstandig in het organiseren van je werkzaamheden? Kun jij inspelen 

op de ontwikkelingen in de maatschappij? Als jij je aangesproken en uitgedaagd voelt door 

deze vragen, dan zoekt SWS jou als coördinator voor de vrijwilligers van Sliedrecht.  

 

Je beschikt over de volgende kennis en competenties:  

o Minimaal een afgeronde relevante opleiding op Hbo-niveau.  

o Ervaring met voorlichting aan en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en 

organisaties   

o Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel theoretisch als 

praktisch  

o Goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving; in staat om input te leveren voor 

beleid   

o Grote mate van zelfstandigheid op basis van een dienstverlenende houding  

o Gericht op samenwerking met vrijwilligers en professionals   

o Gevoel voor PR; uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse 

taal 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. 

 

Wat bieden wij 

SWS hanteert voor deze functie de volgende arbeidsvoorwaarden:  

o Een salaris in schaal 8 volgens CAO Sociaal Werk [max € 3.864, = bij fulltime] 

met een Individueel Keuzebudget op maat; inschaling mede afhankelijk van 

opleiding en ervaring.  

o Een aanstelling van 16 uur per week; in eerste instantie voor 1 jaar met 

mogelijkheid van een vaste aanstelling daarna. Voor indiensttreding vraagt SWS 

een Verklaring Omtrent het Gedrag.  

o Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

 

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 2021’.  

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

 

 

Reacties zijn welkom t/m 7 juni 2021. De selectiegesprekken vinden in de week van 14 juni 

plaats.  


