
Ondernemende coördinator 

vrijwilligerswerk bewoners noodopvang 

en vluchtelingen Oekraïne 
 

 

Functieomvang: tijdelijke functie voorlopig tot 1 november 2022.  

Het betreft het een functie van 36 uur of twee functies van in totaal 36 uur (min. 16 uur). 

 

Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân zoeken per direct een enthousiaste, initiatiefrijke en 

ondernemende projectcoördinator voor: 

1)  coördinatie van het vrijwilligerswerk met betrekking tot taal-, kinder-, en ontmoetingsactiviteiten 

voor bewoners van de Noodopvanglocaties in Leeuwarden; 

2) coördinatie van het opzetten en ontwikkelen van kinder- en ontmoetingsactiviteiten en mogelijk 

taalondersteuning ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne in Grou en mogelijk Leeuwarden. 

 

Functie-inhoud 

Sinds het najaar van 2021 is Solidair Friesland samen met Kleurrijk Fryslân actief in de coördinatie en 

ondersteuning van de vrijwilligers voor kinder- en taalactiviteiten in de Noodopvang asielzoekers in 

het WTC in Leeuwarden. Voor ondersteuning van deze activiteiten komt meer ruimte en daarnaast  

willen wij deze rol graag invullen voor de opvang van de Oekraïners in Grou en mogelijk andere 

locaties in Leeuwarden.  

 

Wat ga je doen? 

• Werven, aansturen en begeleiden van vrijwilligers; 

• Maken van roosters voor activiteiten en voldoende bezetting vrijwilligers;  

• Afstemmen met locaties over de vraag naar activiteiten;  

• Aanvragen VOG’s vrijwilligers; 

• Organiseren van scholing van de vrijwilligers; 

• Voorlichting geven aan vrijwilligers;  

• Afstemmen met gemeente, COA/WTC, opvanglocaties en organisaties. 

 

Wat vragen we van je?  

• Je hebt HBO werk- en denkniveau en/of werkervaring.  

• Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroepen vluchtelingen en kinderen en jongeren.  

• Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met het werven en begeleiden van vrijwilligers.  

• Je hebt respect voor verschillende levensovertuigingen.  

• Je bent een netwerker en verbinder.  

• Je hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden en kan goed organiseren.  

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

• Je bent bereid om ook buiten kantooruren en in het weekend te werken.  

 

Wat bieden wij?  

Een zelfstandige en uitdagende functie met veel vrijheid om met eigen ideeën te komen. 

Je komt in dienst bij Solidair Friesland. Wat betreft het dienstverband kiezen we - in overleg - voor 

een dienstverband conform CAO Sociaal Werk schaal 8. Er geldt een proeftijd van twee maanden.  

 



 

Wie zijn wij?  

Solidair Friesland is een katholieke maatschappelijke organisatie en slaat de brug van het katholiek 

sociaal denken naar de maatschappelijke realiteit van elke dag. Solidair Friesland heeft aandacht voor 

mensen in kwetsbaarheid en voor de kwetsbaarheid van de samenleving en van de aarde. Wij doen 

dit door projectmatig werken en bieden daarvoor scholing en ondersteuning van de vrijwilligers. 

Solidair Friesland werkt door de hele provincie Fryslân en werkt samen met vele lokale en provinciale 

organisaties. Zie www.solidairfriesland.nl 

 

Kleurrijk Fryslân  

Kleurrijk Fryslân is een platform, bestaande uit mensen uit diverse levensbeschouwelijke 

gemeenschappen in Fryslân. Kleurrijk Fryslân zet zich in voor dialoog en samenwerking vanuit deze 

gemeenschappen. De belangrijkste taakinhoud betreft de bestrijding en aanpak van racisme en 

discriminatie. Daartoe worden dialoogprojecten georganiseerd en wordt met vele organisaties 

samengewerkt bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Zie www.kleurrijkfryslan.nl 

 

Wil je solliciteren of meer weten over deze functie?  

Als je belangstelling hebt ontvangen we graag jouw motivatiebrief en cv via 

vacatures@solidairfriesland.nl. Je kunt tot en met 4 april reageren. Meer informatie kun je inwinnen 

bij Caroline Doelman, 06-44209882. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 7 april.  

 

Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk.  

Bonifatiusplein 21a  

8911 JT Leeuwarden  

www.solidairfriesland.nl 

http://www.solidairfriesland.nl/
http://www.kleurrijkfryslan.nl/

