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Unie Van Vrijwilligers afdeling Hoorn 

 
Functieomschrijving van een projectleider in het WFG 
 

1. De projectleider is verantwoordelijk voor het project en het functioneren van de vrijwilligers. 
Afhankelijk van het project kunnen er twee projectleiders zijn die samenwerken. 

2. De projectleider zorgt voor een goed contact tussen de medewerkers onderling.  
3. De projectleider heeft regelmatig contact met de coördinator. 

 
Benoeming en proefperiode 
 
Een nieuwe projectleider wordt bij voorkeur gekozen uit de groep vrijwilligers van het project en in 
overleg met de medewerkers voorgedragen aan het Bestuur. Het Bestuur benoemt de nieuwe 
projectleider. Ervaring in en een goede kennis van het werk is noodzakelijk. De nieuwe projectleider 
moet tijdens de proefperiode alle belangrijke informatie krijgen van zijn voorganger, coördinator en 
eventueel collega-projectleider. Het is van belang dat de benoeming- en inwerkperiode voor iedereen 
duidelijk is. Halverwege de proefperiode vindt er een voortgangsgesprek plaats met de coördinator. 
Na de proefperiode wordt besproken of de benoeming doorgang kan vinden. Projectleiderschap sluit 
deelname aan het Bestuur niet uit. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
De projectleider is samen met het Bestuur en de vrijwilligers verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het werk.  
De projectleider is verantwoordelijk voor de werksfeer binnen het project en het welzijn van de 
individuele vrijwilliger. 
De projectleider heeft een signalerende functie wat betreft de uitvoerende werkzaamheden of 
conflicten m.b.t. de vrijwilligers of personeelsleden. Indien er problemen zijn met een vrijwilliger 
worden deze meteen besproken. Is er na een aantal weken geen verbetering kan de coördinator 
uitgenodigd worden om bij een tweede gesprek te zijn. Het maken van een kort verslag op het 
evaluatieformulier kan daarbij nuttig zijn. 
De projectleider kan praktische zaken zelf oplossen met de leidinggevende van de afdeling. Bij 
inhoudelijke of moeilijke problemen wordt de hulp van de coördinator ingeroepen. 
De projectleider zorgt voor een attentie bij jubilea, ziekte etc. 
 
Bijeenkomsten 
 
Twee keer per jaar nodigt de projectleider alle medewerkers van zijn project uit voor een 
werkbijeenkomst. Dit kan plaatsvinden in een vergaderruimte van het Westfriesgasthuis. (tijdig te 
reserveren via de secretaris van het UVV Bestuur.)  
De aanwezigheid van de coördinator is gewenst. Er kunnen bestuursmededelingen gedaan worden, 
maar ook het uitwisselen van ervaringen is belangrijk. Hierdoor kunnen de werkzaamheden en de 
samenwerking verbeteren. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat naar het secretariaat, 
de coördinator en de medewerkers wordt gestuurd. 
Ook bestaat de mogelijkheid om incidenteel en in overleg met het Bestuur een spreker uit te nodigen 
of een cursus te volgen. Het onderwerp moet duidelijk een bijdrage leveren aan het project. 
Een projectleider woont 2x keer per jaar de projectleidervergadering bij, die georganiseerd wordt door 
de coördinator en het Bestuur. Ook wordt verwacht dat de jaarvergadering van het Bestuur wordt 
bezocht. 

 
Rooster  
 
De projectleider maakt een rooster. Deze wordt aan de vrijwilligers uitgereikt. De vrijwilligers zorgen 
zelf voor vervanging bij ziekte/vakantie. Mocht dit problemen opleveren, kan de projectleider om hulp 
gevraagd worden. Het is denkbaar dat de projectleider als vaste invalmedewerker optreedt. Ook kan 
er een invalmedewerker aangesteld worden. 
I.v.m. vervanging bij ziekte/vakantie gaat de voorkeur uit naar één dagdeel per project. 

 


