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Stichting Trefpunt Heiloo zoekt voor haar Vrijwilligers informatie Punt (VIP) in Heiloo een:  

  

Consulent Vrijwilligerswerk (20-24 uur)  
  

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze huidige samenleving! Wie ervaring heeft met 

vrijwilligerswerk weet ook hoe leuk en zinvol het is, wat het allemaal op kan leveren. 

Talentontplooiing, nieuwe contacten en ervaringen, het gevoel zinvol bij te dragen en 

bovenal waardering!  

  

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) heeft tot doel vrijwilligerswerk toegankelijk te 

maken voor iedereen. Het VIP heeft een groot netwerk van vrijwilligersorganisaties in 

Heiloo en werkt samen met de gemeente Heiloo en de collega-organisaties in de BUCH-

gemeenten en Alkmaar.  

  

Als consulent Vrijwilligerswerk stimuleer en ondersteun je de vrijwillige inzet en 

maatschappelijke participatie van inwoners en vorm je de schakel tussen vrijwilligers en 

organisaties waar vrijwilligers werkzaam zijn.  

  

Wij zijn per 1 augustus 2019 op zoek naar een daadkrachtige, enthousiaste collega ter 

vervanging van de huidige medewerker die wegens een verhuizing vertrekt. We zoeken 

iemand die ervaring heeft met het bemiddelen van vrijwilligers die een extra steuntje in 

de rug kunnen gebruiken.   

  

Werkzaamheden:  

Praktische organisatie in samenwerking met de vrijwilligers van de dagelijkse gang van 

zaken in het VIP Heiloo dat gehuisvest is in Bibliotheek Heiloo:  

1. Ondersteuning van de vrijwillige VIP-medewerkers waar noodzakelijk bij alle 

voorkomende werkzaamheden in het kader van het matchen van vraag en aanbod 

vrijwilligerswerk.  

2. (Planning van) bemensing van het VIP tijdens openingsuren in samenspraak met de 

vrijwilligers  

3. Het organiseren van extra begeleiding aan mensen die vrijwilligerswerk willen gaan 

doen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij wordt samengewerkt en 

afgestemd met re-integratiebureau ’s, sociaal team, maatschappelijk werk 

organisaties en GGZ-NHN en vrijwilligersorganisaties.  

4. Organisatiebezoek en acquisitie, stimuleren van en meedenken met organisaties over 

geschikte taken en mogelijkheden tot begeleiding   

5. Verzorgen van verschillende creatieve vormen van PR en activiteiten die bijdragen 

aan de profilering van vrijwilligerswerk  

6. Het onderhouden van een website en social media.  
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7. Mede vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren scholing en training voor vrijwilligers en 

organisaties.  

  

De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de coördinator van 

de beide VIP’s in Heiloo en in Uitgeest.   

  

Wij vragen:  

Wij zijn op zoek naar iemand met een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur op 

sociaalmaatschappelijk gebied en met kennis van het vrijwilligerswerk.  

Je hebt ervaring met het ondersteunen van doelgroepen met een afstand tot de arbeids- 

en vrijwilligersmarkt.  

Daarnaast ben je creatief in het organiseren van publiciteitsuitingen en heb je kennis van 

het onderhouden van een website en social media.  

Heb je ervaring in het geven van scholing- en training, dan is dat een pre.  

  

Competenties:  

➢ Vraaggericht kunnen werken;  

➢ Goede communicatieve vaardigheden;  

➢ Sociale vaardigheden voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk;  

➢ Presenteren en profileren;  

➢ Omgevingsbewustzijn, informatie en advies op maat geven;  

➢ Verantwoordelijkheid nemen en prioriteiten stellen;  

➢ Bijdrage leveren aan visieontwikkeling en beleid van het VIP.  

  

Wij bieden:  

➢ Een dynamische positie in het vrijwilligershart van Heiloo  

➢ Ondersteuning door de coördinator van de VIP’s Heiloo en Uitgeest   

➢ Een klein enthousiast team VIP-vrijwilligers  

➢ Ingebed in een lokale welzijnsinstelling met klein team en veel vrijwilligers  

➢ Honorering volgens de Cao Sociaal Werk  

➢ Incidenteel extra uren op projectbasis kan voorkomen  

 

Reacties voor 20 mei 2019 sturen aan de Stichting Trefpunt Heiloo, A. du Bois-hof 2, 

1852 EZ Heiloo of via de mail: info@trefpuntheiloo.nl t.a.v. mevrouw M.J.A. van Dam-

Keijzer, directeur.  

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 28 mei 2019. Vrijwilligers van het VIP-team 

Heiloo worden betrokken bij de selectie. 

 

Zie voor meer informatie over de stichting onze website www.trefpuntheiloo.nl of het VIP 

www.vrijwilligersheiloo.nl.  

Voor meer informatie over de functie: Sigrid Wijsman, coördinator Vrijwilligers Informatie 

Punt Heiloo en Uitgeest, telefoon 06-48500912 of mailadres s.wijsman@vipheiloo.nl 

(Sigrid heeft vakantie van 8 t/m 19 mei, in die periode kunt u terecht bij Marian van 

Dam, telefoon 072 -5331297).  

 

Stichting Trefpunt heeft op dit moment, vanwege een aantal bijzondere projecten, 

meerdere vacatures, zie onze website. 
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