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Vacature 2021-049 

Vrijwilligers coördinator  

12 -16 uur per week en  

20 - 24 uur per week  

(tijdelijk ter vervanging van 

zwangerschapsverlof) 

Locatie 

Raffy, De Leystroom (Breda), 

Lâle Buurstede (Oosterhout) 

 

Raffy | Lâle | De Leystroom  

biedt jou 

 goede arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT! 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling! 

 leuke collega’s die voor jou klaar 

staan! 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt! 

 een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is! 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV, o.v.v. vacaturenummer 2021-049  

uiterlijk op 24 november 2021 naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met 

Saskia Innemee, Senior vrijwilligers 

coördinator, tel. 06-82101146. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR, 

telefoonnummer: 076 522 51 50. 

Wij zijn op zoek naar twee Vrijwilligers coördinatoren!  
 

Samen met je collega vrijwilligers coördinatoren ben je verantwoordelijk 

voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers voor de verschillende 

locaties. Je draagt zorg voor het inwerken en begeleiden van de vrijwilligers. 

Het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, overeenkomsten in orde 

maken en aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag zijn bijbehorende 

administratieve taken. Als vrijwilligers coördinator draag je het 

vrijwilligersbeleid uit. 

Naast je taken als vrijwiligerscoördinator, ben je ook inzetbaar voor Team 

van de buurt Route Ont-moet. Route Ont-moet is een lokale samenwerking 

met sociale partijen uit de buurt. Je brengt o.a. huisbezoeken aan externe 

klanten. Je maakt samen met deze klant hun ondersteuningsvraag helder  

en begeleidt studenten die deze ondersteuningsvraag bieden.  
 

Functie-eisen: 

Je hebt MBO niveau 4 werk- en denkniveau, bij voorkeur met een 

welzijnsachtergrond en werkt zelfstandig. Je hebt ervaring met coördineren 

en begeleidende taken. Je bent communicatief vaardig, flexibel, geduldig, 

doortastend, enthousiasmerend en je hebt doorzettings- en 

inlevingsvermogen.  

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
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Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie locaties en de thuiszorg 

er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, in het bijzonder in 

de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een 

migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. 

Er werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit 

gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis 

gelegd voor prettig wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We 

geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in 

bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te 

doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We 

vragen van jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de 

ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun 

kracht en zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 


