
  Formulier F1 – Functiebeschrijving coördinator 

 

 

 
 Unie Van Vrijwilligers afdeling Hoorn 
 
 
 
Functieomschrijving van een coördinator in het WestFriesGasthuis (WFG) 
 
Een coördinator dient op de hoogte te zijn van de algemene richtlijnen, de vrijwilligersovereenkomst 
en de functie- en projectomschrijvingen. 
 
 
Benoeming en proefperiode 
 
Het bestuur benadert kandidaten die geschikt lijken voor de functie. Tevens zal er in de nieuwsbrief 
kenbaar worden gemaakt dat er een vacature is voor een coördinator. De kandidaat wordt uitgenodigd 
voor een gesprek met het bestuur. Als de kandidaat geschikt lijkt gaat een proeftijd in van 3 maanden. 
In deze proeftijd wordt de kandidaat ingewerkt door zijn collega coördinator en het Bestuur. 
Als het Bestuur na deze 3 maanden positief is over de geschiktheid van de kandidaat, wordt deze 
aangesteld als bestuurslid met als functie coördinator. 
 
 
Een coördinator: 

 
1. Onderhoudt regelmatig contact met de projectleiders die vallen onder zijn 

verantwoordelijkheid.(dagelijkse gang van zaken, vacatures, problemen) 
2. Wordt benaderd door de projectleider als er problemen zijn met het leidinggevend personeel. 

Samen lossen zij deze zo goed mogelijk op. 
3. Kan om hulp gevraagd worden door een projectleider bij problemen met een vrijwilliger die hij 

niet zelf op kan lossen. 
4. Begeeft zich regelmatig op de werkvloer. 
5. Zorgt dat de projectomschrijvingen herzien worden door de projectleiders, als er 

veranderingen plaats hebben gevonden. 
6. Bezoekt bijeenkomsten die de projectleiders 2x per jaar organiseren voor de vrijwilligers 
7. Organiseert, samen met het bestuur, 2x per jaar een bijeenkomst voor de projectleiders. Er 

kan informatie van het bestuur worden doorgeven, ervaringen uitgewisseld, een cursus of 
workshop worden gegeven. 

8. Leest en beantwoordt wekelijks de mailbox van de UvV in het Westfriesgasthuis. 
9. Neemt nieuwe vrijwilligers aan na een kennismakingsgesprek volgens de procedure: 

“aanname nieuwe vrijwilliger”. 
10. Plaatst de nieuwe vrijwilliger op een goed passende vacature. 
11. Onderhoudt contacten met leidinggevend personeel. 
12. Zorgt voor een attentie bij jubilea, ziekte etc. van de projectleider. 
13. Maakt een jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden. 
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