
Ik hou er van om mensen te leren kennen

Durf jij deze uitdaging aan te gaan?
Bekijk dan de achterkant!

Ik kan goed doorvragen

Ik breng mensen graag samen

Ik vind het fijn om anderen gelukkig te zien

Ik werk graag nauwkeurig

Ik heb een positieve instelling

Ik hou van samenwerken

Ik vind het prettig om mijn agenda zelf te beheren

Ik ben nieuwsgierig en leergierig

Ik wil op vrijwillige basis graag iets betekenen voor een
ander

Checklist Verbinder



Houd je intakegesprekken bij nieuwe deelnemers én vrijwilligers 
Match je een deelnemer met een geschikte vrijwilliger
Coach je de vrijwilliger
Onderhoud je netwerkcontacten
Neem je deel aan werkbijeenkomsten en overlegplatforms
Organiseer je vrijwilligersbijeenkomsten en intervisie
Houd je je bezig met administratieve verslaglegging en registratie
Werk je samen met een andere vrijwillig coördinator. 

Affiniteit met de uitganspunten van Humanitas
Affiniteit met het thema Eenzaamheid of Verlies
Sociale vaardigheden
Planning- en organisatievermogen
Computervaardigheden
Positieve instelling, initiatiefrijk en het kunnen creëren van een goede sfeer

Betekenisvolle uitdaging in je vrije tijd
Lid van een team in een dynamische organisatie
Trainingen die voor jou en jouw functie relevant en interessant zijn
Onkostenvergoeding voor reiskosten
Begeleiding door beroepskracht

Wat ga je doen? Als vrijwillig coördinator:

Wij vragen:

Wat krijg je ervoor terug?

Wie zijn wij? 
Humanitas Heuvelrug is een professionele vrijwilligersorganisatie. Belangrijke waarden in ons
werk zijn: regie over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, inspelen op wat
er leeft in de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. We
zijn er voor alle bewoners van de Heuvelrug, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en
cultuur.
Binnen onze afdeling zijn ruim 130 vrijwilligers actief in de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Utrechtse heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Dankzij hen kunnen we verschillende
activiteiten aanbieden. 

Ben je geïnteresseerd?
Laat dan wat van je horen. Je kan je aanmelden op de site: Vrijwilligersvacatures Humanitas
Heuvelrug. Heb je eerst nog een vraag? Neem dan gerust contact op met algemeen
coördinator: Olcay Eising: 06-51714411

Vrijwillig Coördinator
Vriendschappelijk Contact of Verlies


