
Vacature Coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk 

 (21 uur/week)  

 

 

 

Ben je een sociaal persoon? Vind je het leuk om op mensen en organisaties 

af te stappen? Lijkt het je wat om kennis van vrijwillige inzet bij 

maatschappelijke organisaties naar een hoger niveau te tillen en deze 

organisaties samen te brengen?  

 

Om ons team binnen het Steunpunt Vrijwilligerswerk te versterken zijn we op 

zoek naar een stevige netwerker die staat te trappelen om op pad te gaan en 

het huidige netwerk in Uithoorn en De Ronde Venen uit te breiden en te 

versterken. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

 Bezoeken van maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers 

werken en hen informeren en adviseren over actuele zaken rondom 

vrijwillige inzet; 

 Het geven van workshops over het werven van vrijwilligers; 

 Het organiseren van netwerkbijeenkomsten in Uithoorn voor 

organisaties die met vrijwilligers werken. Doel is hen zoveel mogelijk 

te laten samenwerken; 

 Gesprekspartner zijn van de beleidsadviseurs van de gemeente 

Uithoorn en De Ronde Venen; 

 Medeorganisator van de PR campagnes rondom vrijwillige inzet. 

 

Wat doet het Steunpunt Vrijwilligerswerk?  

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is een onderdeel van Stichting Servicepunt & 

Tympaan-De Baat en Uithoorn voor Elkaar. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 

 bemiddelt inwoners in Uithoorn en De Ronde Venen naar 

vrijwilligerswerk met behulp van een online vacaturebank en/of een 

persoonlijk gesprek; 

 organiseert workshops voor vrijwilligers én de organisaties waarvoor 

zij vrijwilligerswerk doen;  

 informeert en adviseert over vrijwilligerswerk via de prachtige website 

of een persoonlijk gesprek;  



 geeft jaarlijks op een ludieke manier invulling aan de 

vrijwilligersmarkt; 

 is betrokken bij projecten rondom vrijwillige inzet en participatie. 

 

Wat vragen wij? 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Kennis van de sociale kaart; 

 Affiniteit met of kennis van vrijwillige inzet (eventueel aan te vullen 

met deskundigheidsbevordering) 

 Actief meedenken over de ontwikkeling en verbetering van de 

dienstverlening. Je komt met voorstellen; 

 Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en 

het schrijven van rapportages. 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

 Natuurlijk een hele leuke organisatie met gezellige collega’s! 

 Ruimte voor initiatief; 

 Vrijheid om je uren zelf in te delen; 

 Salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8; 

 De CAO kent een individueel keuzebudget (bovenop het salaris te 

besteden aan extra vrije tijd of loon) en een Loopbaanbudget; 

 Pensioenopbouw via Pensioenfonds Zorg en Welzijn;  

 De aanstelling is op projectbasis voor een periode van twee jaar. 

 

Meer info 

Wil je meer informatie over de functie? Dat kan!  

Mail dan naar Dyanne van Tessel of Sabine Ridderhof op: 

vrijwilligerswerk@stdb.nl 

 

Of kijk op deze websites: 

www.tympaan-debaat.nl 

www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl 

www.uithoornvoorelkaar.nu 

 

 

mailto:vrijwilligerswerk@stdb.nl
http://www.tympaan-debaat.nl/
http://www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl/
http://www.uithoornvoorelkaar.nu/


Reageer! 

Interesse? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV en motivatie 

vóór 16 januari o.v.v. "sollicitatie Steunpunt Vrijwilligerswerk” naar: 

solliciteren@stdb.nl 

 

mailto:solliciteren@stdb.nl

