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Zie jij het als een uitdaging om de ultieme match te maken tussen vrijwilliger en hulpvrager? Heb jij 

een passie voor vrijwilligerswerk en het verbinden van mensen? Lever samen met ons een bijdrage 

aan een fijne en leefbare maatschappij. Word jij onze nieuwe collega? 

 

Per 1 maart 2020 zijn wij op zoek naar een 

Bemiddelaar   
(12 uur verdeeld over drie ochtenden) 

Wat ga je doen?  

Je gaat aan de slag voor Vrijwillige Thuishulp, een onderdeel van Vrijwilligerscentrale Huizen. Hier 

komen hulpvragen binnen van inwoners uit Huizen en omstreken. Dit kan gaan om kleine klusjes, maar 

ook complexe, maatschappelijk vraagstukken. Met name deze laatste vraagstukken vergen de nodige 

aandacht binnen deze functie. Je weet met je kennis en enthousiasme verbindingen te maken die de 

hulpvrager verder helpen. Daarbij geef je informatie en uitleg over onze diensten en ontwikkel je samen 

met collega’s een beleid op deze vraagstukken. Je gaat op huisbezoek voor een intake, zoekt daarna 

een match en bent de schakel tussen vrijwilliger en hulpvrager. Je ondersteunt bij het vinden, binden 

en behouden van vrijwilligers en assisteert bij trainingen en intervisie bijeenkomsten. Daarnaast werk je 

mee om het proces van Vrijwillige Thuishulp en de andere diensten met elkaar te verbinden. Samen 

met het team ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse planning en het 

vrijwilligersbeleid.  

Wat vragen wij van je? 

Wij zoeken een collega die werkt en denkt op HBO niveau. Zowel mondeling als schriftelijk druk je jezelf 

prima uit. Je houdt van één-op-één gesprekken en van netwerken. Voor onze vrijwilligers ben je een 

enthousiaste coach, zowel in de begeleiding en ondersteuning als tijdens het maken van de juiste match 

met de hulpvragers. Je bent iemand die inwoners kan informeren en verleiden om op vrijwillige basis 

iets voor een ander te willen doen. Je weet vraagstukken op een juiste manier in te schatten, bent 

sociaal en ondernemend. Je vindt het geen probleem om af en toe in de avond of het weekend te 

werken. Je werkt secuur, bent digivaardig en je houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. 

Gezamenlijk met collega’s en vrijwilligers op kantoor werk je verder aan een stevig vrijwilligersklimaat 

in Huizen.   

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige baan in een uitdagend, informeel, klein maar enthousiast team. We vinden het belangrijk 

dat je je talent blijft ontwikkelen. We bieden je daarom de mogelijkheid om aan je eigen 

professionalisering en loopbaan te werken. Daarnaast kun je rekenen op een salaris dat past bij de 

functie Bemiddelaar. Inschaling in schaal 7, minimaal € 2.422, -- en maximaal € 3.384, -- bij 36 uur p.w. 

afhankelijk van relevante werkervaring (CAO Sociaal Werk). Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

maakt deel uit van de procedure. De aanstelling is voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.  

Je reactie – voorzien van motivatie en CV – kun je tot 27 januari 2020 mailen naar directie@vchuizen.nl 

t.a.v. Jolanda Westrum. De 1e gespreksronde zal begin februari plaats vinden. Voor meer informatie 

kun je contact opnemen met Jolanda Westrum, 035- 526 7553 of 06- 4023 9665.   

 

Vrijwilligerscentrale Huizen is hét expertisecentrum voor vrijwillige inzet, vrijwilligers- en 

burgerinitiatieven en aanverwante maatschappelijke projecten. Samen met partners creëren wij 

innovatieve oplossingen en spelen wij daadkrachtig en flexibel in op actuele lokale maatschappelijke 

ontwikkelingen. Bij de Vrijwilligerscentrale werken 4 (parttime) medewerkers en 6 vrijwilligers. De 

stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Huizen. 

mailto:directie@vchuizen.nl

