
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwilligerswerk Haaksbergen 

Iedereen kan iets betekenen voor een organisatie of medemens. Vrijwilligerswerk Haaksbergen is 

daarbij een verbindende schakel. Vrijwilligerswerk en maatjes projecten worden steeds belangrijker in 

onze samenleving. Dankzij vrijwilligers is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. 

Daarnaast geeft het doen van vrijwilligerswerk mensen de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op 

te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor 

iets wat men belangrijk vindt. 

Vrijwilligerswerk Haaksbergen is een onderdeel van de Noaberpoort en fungeert als het 

organisatorische knooppunt voor expertise en dienstverlening. De ‘gewone’ vrijwilliger weet zijn of 

haar weg steeds beter te vinden naar vrijwilligerswerk door middel van de online vacaturebank. De 

focus ligt dus meer op het begeleiden en ondersteunen van andere doelgroepen zoals nieuwkomers 

en mensen die door middel van sociale activering weer kunnen leren deelnemen aan het 

arbeidsproces. Het vrijwilligerssteunpunt heeft de volgende primaire taken: 

• Bemiddeling 

Vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk en maatjesprojecten worden bij elkaar gebracht door 

middel van een online vacaturebank, of door middel van persoonlijke begeleiding 

• Informatie en advies 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen terecht voor actuele informatie en deskundig 

advies rondom vrijwilligerswerk (wet- en regelgeving, vrijwilligersverzekering, VOG) 

• Promotie 

Vrijwilligerswerk Haaksbergen zorgt dat door middel van acties, voorlichtingsactiviteiten en 

publiciteit voor voldoende bekendheid van en waardering voor het vrijwilligerswerk. Denk 

hierbij aan de jaarlijks terugkerende acties zoals NL Doet, de Haaksbergse uitdaging, maar ook 

het ontwikkelen van nieuwe uitingen door het in beeld brengen van vrijwilligerswerk via Social 

Media in samenwerking met RTV Sternet. Daarnaast is 2021 het Nationale Jaar van de 

Vrijwilliger. Hiervoor moeten acties worden bedacht en uitgevoerd, zoals de campagne ‘Wat jij 

doet!’ in samenwerking met andere vrijwilligerscentrales in Overijssel. 
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• Deskundigheidsbevordering 

Door middel van korte cursussen en trainingen wordt er aandacht besteed  aan 

deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties. Denk hierbij aan het aanbod van 

de Wijkracht academie of het organiseren van lokale kenniscafé ’s waar we informeel kennis 

en ontwikkeling met elkaar delen en doorgeven. 

Wat ga je doen? 
• Het up to date houden van de online vacaturebank 

• Vraag en aanbod matchen: warme bemiddeling 

• Het adviseren van vrijwilligersorganisaties op het gebied van vrijwilligersbeleid 

• Deelnemen aan regionaal samenwerkingsverband vrijwilligerscentrales VOSVI 

• Organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersmarkt 

• Promotie van vrijwilligerswerk en vacatures d.m.v. Social Media, Sternet etc. 

• Het jaarlijks organiseren van een programma ten behoeve van deskundigheidsbevordering 

• Het bezoeken van vrijwilligersorganisaties 

• Het op verzoek geven van gastlessen en presentaties 

• In samenwerking met de gastvrouwen bijhouden van het vacaturebord in de Noaberpoort 

• Aanspreekpunt voor de informatiewijzer Haaksbergen 

• Verantwoorden in registratiesysteem 

• Uitvoeren twee jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek 

• Het zoeken van samenwerking en verbinding met lokale vrijwilligersprojecten 

 

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

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

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

netwerken en verbindingen leggen. Je hebt voldoende kennis van office 365 en je kunt overweg met 
CMS voor het beheer van de website www. vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl. 

 

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 € 3.864,- bruto op basis van een fulltime 

dienstverband van 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 een periode van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De 

werkdagen zijn in overleg.   

Solliciteren? 
Interesse? Laat het ons weten! Mail je motivatie en Curriculum Vitae vóór 18 januari 2021 naar de 

sollicitatiecommissie: vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature coördinator Vrijwilligerswerk 

Haaksbergen”. Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Kim Bos  via 

06-21851782. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 21 januari 2021. 
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