
 
Vacature (intern/extern) 

Vrijwilligerscoördinator m/v 
-16 uur per week- 

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke 
gezondheid. Er werken gemiddeld 80 vrijwilligers bij onze organisatie. 
KernKracht is trots op de grote groep actieve vrijwilligers, als coördinator vertaal je deze trots in 
waardering voor de verschillende mensen in deze groep.  
Je begeleidt de vrijwilligers bij het optimaal functioneren zodat zowel de organisatie als de vrijwilliger 
profijt hebben van elkaar. Je snapt dat dit ook betekent dat je met hen de balans moet zoeken in 
enthousiasme en gewenste acties of beleid. De coördinator is zichtbaar aanwezig voor de vrijwilligers en 
werkt nauw samen met de coördinatoren en medewerkers van KernKracht. 
De functie van vrijwilligerscoördinator is nieuw binnen de organisatie. Jij bent in staat deze functie 
zelfstandig inhoud te geven.   
 
Taken: 

 Je voert het vrijwilligersbeleid uit, toets of het nog voldoet in de praktijk en realiseert 
verbeterpunten in beleid; 

 Je verzorgt de werving, selectie en binding van de vrijwilligers;  
 Je fungeert als vraagbaak en informeert de vrijwilligers over de organisatie en het beleid;  
 Je signaleert de behoefte aan opleiding of coaching en weet dit te realiseren;  
 Je hebt zicht op de kwaliteiten en talenten van de vrijwilligers en weet de juiste vrijwilliger voor 

een klus te matchen; 
 Je organiseert bijeenkomsten / algemene cursussen voor de vrijwilligers. 

 
Wij vragen:  

 HBO/MBO+ - en denkniveau 
 Ervaring in het werken met vrijwilligers en het coachend leidinggeven 
 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren 
 Vaardig zijn in netwerken 
 Overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit 
 Flexibel, inventief, stressbestendig, betrokken en inspirerend 
 In het bezit zijn van een auto is een pré 

 
Wij bieden:  
Wij bieden een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving. De hoogte van je salaris, conform de 
CAO GGZ, schaal 45 is afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast kent de CAO GGZ goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Solliciteren en informatie:     
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 28 oktober 2018 naar: 
Katrien Croonen, manager KernKracht   
T 0182-519060 | M 06-11155216  
E kcroonen@kernkracht.nl                                      
www.kernkracht.nl      
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


