Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke organisatie voor familieleden en andere
directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, en voor hieraan
gerelateerde psychiatrische patiënten zelf.
De stichting streeft naar een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor
familieleden, en andere direct betrokkenen van psychiatrische patiënten. In toenemende mate blijken
deze mantelzorgers zelf ook gebruik te maken van de geestelijke gezondheidszorg.
De stichting biedt ondersteuning aan familieleden en directbetrokkenen van alle psychiatrische
patiënten, ongeacht de diagnose.
De kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.
De stichting Labyrint-In Perspectief zoekt 1 februari 2019 of zo mogelijk eerder een

Vrijwilligerscoördinator M/V voor 12 tot 14 uur per week
Functiebeschrijving
De vrijwilligerscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en bestuur. Hij/zij verleent
op eigen initiatief én op verzoek ondersteuning aan vrijwilligers. Dit alles in overleg met het bestuur.
Tevens draagt hij/zij zorg voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en beheert de externe
contacten.
Hij/zij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de GGZ.
Taken:
 Eerste aanspreekpunt voor alle – inhoudelijke – vragen van vrijwilligers
 Inrichting van de organisatie van vrijwilligers
 Het vrijwilligersbeleid coördineren, uitvoeren en actualiseren
 Ondersteuning en, waar nodig, begeleiding of facilitering van vrijwilligers
 Werving van nieuwe vrijwilligers en hen begeleiden
 Ondersteuning van de vrijwilligers in verschillende soorten activiteiten
 Samen met het bestuur de jaarplanning en het concept jaarverslag maken en bijhouden
 Intermediair tussen de vrijwilligers en het bestuur
 Zorgdragen voor de interne communicatie en de externe PR

Functie-eisen
 U beschikt over een inspirerende visie op een vrijwilligersorganisatie en over het vermogen
vrijwilligers te inspireren en te enthousiasmeren
 U heeft relevante werkervaring
 U werkt accuraat, zelfstandig en opereert slagvaardig en transparant
 U bent betrokken bij, en kunt goed samenwerken met individuen en groepen van verschillende
samenstelling
 U bent communicatief vaardig en heeft een hoog kwaliteitsbesef ten aanzien van het eigen werk

 U heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en heeft goede





computervaardigheden (Word, Excel en PowerPoint)
U kunt goed alleen werken maar u bent ook gericht op samenwerking en bent een uitstekende
netwerker
U zorgt voor een goede samenwerking en overleg met de bureaumedewerker van de stichting
U heeft tenminste HBO werk- en denkniveau
U heeft aantoonbare affiniteit met de GGz

Als vrijwilligerscoördinator bent u, in samenwerking met de bureaumedewerker, de spil voor de
vrijwilligers van de stichting en weet zaken voor uzelf én voor anderen goed te organiseren, te
coördineren en de juiste prioriteiten te stellen.
Voor de vaststelling van het salaris volgt de stichting de CAO GGZ.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.labyrint-in-perspectief.nl.
Sollicitatie
Uw brief met CV kunt u vóór 26 november 2018 per e-mail sturen naar het bestuur van Stichting
Labyrint-In Perspectief, t.a.v. zowel mevrouw F.G. Goedhart (cisca.goedhart@wijzijnmind.nl) als de
heer H.I.M. van der Hulst (himhulst@hetnet.nl).

