
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een coördinator vrijwilligerswerk vanwege ziektevervanging voor de 

periode van maximaal een half jaar. 

Wijkracht Vrijwilligerswerk 

Bij Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo weten we alles van vrijwilligerswerk. Wij zijn dé makelaar op het 

gebied van vrijwilligerswerk.  

We begeleiden potentiële vrijwilligers in hun zoektocht naar een geschikte vrijwilligersfunctie. 

Daarnaast bieden wij organisaties de mogelijkheid om hun vrijwilligersvacatures via onze online 

vacaturebank aan te bieden, aangevuld met ons persoonlijk advies. Ook bieden wij 

deskundigheidsbevordering aan, zowel aan vrijwilligers als aan organisaties. 

Wat ga je doen? 
De zoektocht naar geschikt vrijwilligerswerk is niet altijd eenvoudig. Bij Wijkracht Vrijwilligerswerk 

Hengelo zorgen we via onze vacaturebank ervoor dat vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact 

komen. Daarbij ondersteunen wij in het vinden van passend vrijwilligerswerk met de inzet van 

vrijwillige coaches, de zogeheten Warme bemiddeling. De coaches helpen inwoners bij het zoeken 

naar een passende en leuke vrijwilligersbaan. Hierbij wordt gekeken naar de wensen, het niveau en de 

mogelijkheden.  

Wijkracht Vrijwilligerswerk heeft een informatie- en adviestaak. We zijn er voor allerlei praktische 

vragen van zowel vrijwilligers als organisaties op het gebied van onder andere regelgeving, 

verzekeringen, maatschappelijke stages, belastingregels, vergoedingen, werven en behouden van 

vrijwilligers.  

Het liefst helpen we nog meer Hengelose inwoners aan vrijwilligerswerk. Daarom speelt (online) 

aandacht bij ons een belangrijke rol. Denk hierbij aan social media, werkbezoeken, gastlessen en PR. 

Elk jaar worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet op een groot vrijwilligersfeest, met uitreiking 

van de Vrijwilligersawards. Wij zijn een klein en zelfstandig team met enthousiaste en betrokken 

medewerkers en vrijwilligers. Onze werkplek is de Bibliotheek in Hengelo aan de Beursstraat 34. 

Wijkracht Vrijwilligerswerk is 22 uur per week open voor publiek. Alle werkzaamheden bij het Wijkracht 

Vrijwilligerswerk Hengelo brengen ook administratieve handelingen met zich mee. 

Vacature in- en extern 

     Coördinator Wijkracht Vrijwilligerswerk 
Hengelo   reageren vóór: 4 oktober 2022 

HBO    Start per direct 

16 uur p/w   Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo 

Duur contract: maximaal een half jaar vanwege  

ziektevervanging 

 



 

Jouw coördinatietaken bestaan uit: 

• Instrueren en begeleiden van de Frontoffice vrijwilligers   

• Afhandelen persoonlijke, telefonische en e-mailvragen 

• Informatie en advies geven aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers over vrijwilligerszaken 

• Bijhouden van de website bij de online vacaturebank 

• Plaatsen van berichten op Facebook en LinkedIn 

• Organiseren van het Vrijwilligersfeest, de Vrijwilligersmarkt en andere voorkomende 

activiteiten, samen met een collega  

• Op werkbezoek bij maatschappelijke organisaties 

• Geven van presentaties en gastlessen (op verzoek) 

• Maandelijks verwerken van de cijfers van alle persoonlijke en digitale contacten, vragen en 

adviezen   

• Actieve rol in netwerkbijeenkomsten en- overleggen 

• Afstemming met de participatiecoaches van de gemeente Hengelo 

• Maandelijks overleg met coaches Warme bemiddeling 

• Acquisitie: Werving vrijwilligers vacatures 

• Voeren van intakegesprekken 

• Registratie en verantwoording  

Wie ben jij? 
Je beschikt over een relevante HBO- opleiding of aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Jij 

bent enthousiast, sociaal zeer vaardig. Je bent initiatiefrijk, stressbestendig en tactisch. Je bent een 

aanpakker en een echte regelaar. Jij hebt goede kennis van de sociale kaart van Hengelo. Je kunt goed 

netwerken en verbindingen leggen. Je kunt prima met Office 365 overweg en je kunt werken met 

website beheer en social mediakanalen.  

Wie zijn wij? 
Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Wij willen de zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie van mensen met sociale zorgen vergroten door ondersteuning te bieden 

aan de mensen die dit nodig hebben. Een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, mee 

tellen en omzien naar elkaar, dat is ons streven. Om dat mogelijk te maken bieden wij individuele en 

collectieve ondersteuning aan de inwoners van wijken en dorpen uit de gemeenten Borne, Dinkelland, 

Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.  

Wanneer iemand er zelf niet helemaal uit komt en een helpende hand kan gebruiken, dát is wanneer 

onze professionals en vrijwilligers graag bijspringen.  Met hun kennis en dankzij het grote netwerk 

weten wij de inwoners te ondersteunen op de manier die bij hun past. Ons doel: zorgen dat de 

inwoners zich goed voelen en mee kunnen blijven doen in de samenleving, op hun eigen manier. 

Wijkracht ondersteunt iedereen bij allerlei vragen en problemen die je in het dagelijks leven tegen 

komt. Wij staan voor de mensen klaar met informatie, advies en hulp.  



 

Er zijn bijna 120 Wijkracht professionals die in Twente klaar staan om mensen te 

helpen, te ondersteunen en de weg te wijzen. Daarnaast kunnen we niet zonder een grote groep van 

bijna 1.000 vrijwilligers.   

Wat bieden wij? 
Een salaris conform de CAO Welzijn salarisschaal 8 (maximaal € 4.006,-- bruto op basis van een fulltime 

dienstverband, 36 uur), in de functie van Sociaal Cultureel Werker- 3. Je kunt rekenen op goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. We 

vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. 

Wij gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor vervanging van ziekte voor de duur van 

maximaal een half jaar. De werkdagen zijn in overleg.    

Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten. 

Solliciteren? 
Interesse? Laat het ons weten! Mail je motivatie en Curriculum Vitae vóór 4 oktober 2022 naar de 

sollicitatiecommissie: vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature Coördinator Vrijwilligerswerk Hengelo”. 

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen Else de Feber tel. 06-14132601. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 10 oktober 2022. 
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