
                                                                                               
     

 
ALCANDER – HEERLEN STAND-BY! IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR 
EEN: 

 

 
VRIJWILLIGERSCOORDINATOR  
Integratie Maatje m/v (20 uur per week) 
 
• Functie:   Vrijwilligerscoördinator Integratie Maatje 
• Ingangsdatum:  zo spoedig mogelijk 
• Aanstelling:  vooralsnog t/m 31-12-2023 (verlenging behoort tot de mogelijkheden)  
• Functie-indeling:  schaal 8 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE: 
Alcander is de welzijnsorganisatie voor de gemeente Heerlen. Alcander maakt onderdeel uit 
van de coöperatie Heerlen STAND-BY.  
Naast het professionele welzijnswerk beschikt Alcander ook over veel vrijwilligers die onder 
meer werkzaam zijn in de maatjesprojecten. Een maatje is een vrijwilliger die kennis heeft 
van een specifiek terrein van het welzijnswerk en samenwerkt  met professionals binnen het 
sociale domein.  
Alcander beschikt onder meer over: 

• een schuldhulpmaatje 
• een ouderenmaatje 
• een sociaal maatje 
• een opvoedmaatje 

Binnenkort start Alcander onder de vlag van Heerlen STAND-BY! met een nieuw project: de 
Integratiemaatjes 
 
DOELSTELLING: 
Met het project Integratiemaatjes willen we vluchtelingen die in Heerlen een woning krijgen, 
ondersteunen om zich thuis te voelen in Heerlen en te integreren in de buurt waar zij wonen. 
De maatjes zijn vrijwilligers met een grote affiniteit voor vluchtelingen. Vaak zijn dit 
oudkomers die zelf dit proces doorgemaakt hebben of betrokken buurtbewoners. 
Een maatje wordt aan een vluchteling gekoppeld en fungeert als klankbord en helpt om 
alledaagse situaties en problemen te begrijpen. Maatjes helpen bij praktische problemen, 
ondersteunen bij kwesties waar de nieuwkomer de taal onvoldoende beheerst of de situatie 
niet begrijpt, zij zijn een vraagbaak en wegwijzer en helpen nieuwkomers om hun weg te 
vinden in de buurt en onze samenleving en stimuleren hen om daarin een actieve rol te 
vervullen. 
Voor dit project zoeken wij een coördinator. 



                                                                                               
TAKEN: 

De vrijwilligerscoördinator voert administratieve, organisatorische en coachende 
werkzaamheden uit waaronder: 
• Werving/selectie: het werven van een pool van vrijwilligers  
• Matching: koppelen van de vrijwilligers die als maatje aan een hulpvrager  
• Aansturing, coaching en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en tevens 

vraagbaak/ aanspreekpunt van de vrijwilligers 
• Het aanbrengen van structuur en het inrichten van processen binnen het maatjesproject. 
• Voortgang trajecten monitoren en blijven toezien op de kwaliteit van de maatjescontacten 
• Aanleveren van cijfers en projectontwikkelingen voor kwartaal – en jaarrapportages.  
• Uitvoeren fondswerving ( indien nodig ) en PR- activiteiten. 
• Het opbouwen van een netwerk van ketenpartners binnen het voorliggend veld en Sociale 

domein. 
 
OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN: 
 een relevante HBO opleiding of aantoonbaar HBO werk-denkniveau  
 communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  
 organisatorische kwaliteiten: je kunt prioriteiten stellen, planningen maken en zorgt dat 

deze gerealiseerd worden  
 kennis van en inzicht in vrijwilligerswerk en alles wat daarmee samenhangt 
 objectiviteit voor het beoordelen van vrijwilligers en het omgaan met conflictsituaties  
 bewezen vaardigheden voor het leggen en onderhouden van contacten met individuen, 

groepen, overheden en instellingen.  
 zelfstandig werkt én een teamspeler bent 
 mensen kunt enthousiasmeren én met name vrijwilligers aan je kan binden en 

stimuleren. 
 
SOLLICITATIES VÓÓR 2 MEI  A.S.  RICHTEN AAN: 
Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. A. Sluijs, Postbus 271, 6400 AG  Heerlen of liever per 
mail: asluijs@welzijnsgroep.nl 
 
Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij de projectleider Jacqueline Koenen 
Telefoon: (045) 5602525 
 
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe 
kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst! 
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