
Taak- en functieomschrijving coördinator activiteiten  

Dit neem je mee:

 Je draagt bij aan een veilige en gastvrije sfeer voor iedereen (gast én vrijwilliger) die in Meet-Inn komt. 
 Je hebt voldoende flexibiliteit. Voor overleg met vrijwilligers en organisaties kan het nodig zijn om 

overdag of juist ‘s avonds af te spreken. 
 Je woont in (de buurt van) Ede.
 Je hebt meer dan vijf jaar werkervaring.
 Je functioneert op mbo- of hbo-niveau.
 Je bent sociaal sterk en toegankelijk, hebt mensenkennis en kunt daardoor goed samenwerken met 

heel diverse persoonlijkheden.
 Je hebt een antenne voor de behoeften van de diverse doelgroepen van Meet-Inn.
 Je bent stabiel, nieuwsgierig, zorgvuldig, inspirerend, een teamspeler met humor. 
 Je werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Dit ga je doen:

1. Activiteiten ontwikkelen
Je gaat werken aan de vernieuwing van ons activiteitenprogramma, gericht op ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning voor onze gasten. Je peilt bij de gasten wat hun behoeften zijn en 
vertaalt dit naar een passend activiteitenaanbod. Je ondersteunt bestaande activiteiten totdat 
vrijwilligers ze zelfstandig kunnen oppakken. Daarmee speel je jezelf vrij om in samenspraak met 
vrijwilligers nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ook zorg je voor invulling van bijzondere dagen, zoals 
Burendag, Sinterklaas en Kerst.

2. Activiteiten bekendmaken
Je maakt de activiteiten bekend op social media, in de lokale pers en bij organisaties die gasten naar 
Meet-Inn kunnen verwijzen. Zo zorg je ervoor dat Meet-Inn bij bestaande gasten in beeld blijft en bij 
potentiële gasten in beeld komt. Je vindt het niet ingewikkeld om een foto of eenvoudig filmpje te 
maken en daar een aansprekend bericht van te maken op Facebook en dergelijke.

3. Vrijwilligers toerusten
Je werkt intensief samen met onze vrijwilligers. Het is belangrijk dat je in staat bent hun behoeften aan
te voelen en om hen te enthousiasmeren en aan onze activiteiten te verbinden. Omdat zij de 
uitvoering van de activiteiten voor hun rekening nemen, moet jij goed taken kunnen delegeren.

4. Samenwerken met je collega's
Je vormt met Hetty en Marianne de motor van het inloopcentrum. Jullie zijn de betaalde krachten in 
onze vrijwilligersorganisatie. Om de drie of vier weken overleggen jullie op maandag met elkaar. Door 
wat jullie doen faciliteren jullie de vrijwilligers en bieden we de gasten een divers en aansprekend 
aanbod.
Je werkt complementair samen met je twee collega's: Marianne legt nieuwe contacten met 
organisaties in ons netwerk, jij onderhoudt de bestaande contacten en zoekt huidige en nieuwe 
vrijwilligers op. Hetty organiseert de faciliteiten en de administratie van Meet-Inn, jij stemt de 
activiteiten en de inzet van vrijwilligers met haar af. Samen bedenken jullie hoe we onze gasten en 
vrijwilligers meer kunnen binden.


