
 
 

 

 
Functieomschrijving Vrijwilligerscoördinator 
 
Doel: Het bestuur van de Stichting Buurtauto Noordwolde te ondersteunen bij het 
uitvoeren van beleid en strategie. Het opzetten van een stabiele organisatie van 
vrijwilligers, welke bestaat uit Planners en Chauffeurs. Het betreft het aannemen van 
vrijwilligers, vrijwilligers ondersteunen en coachen. En het verzorgen van de eventuele 
klachtenafhandeling (van zowel klanten als vrijwilligers)  
 
Kerntaken en verantwoordelijkheden: ; 

 Het onderhouden van contacten met de vrijwilligers, de samenbindende factor zijn 
en vrijwilligers het gevoel geven dat ze er toe doen; 

 Het bijhouden en actueel houden van de VOG-aanvragen van de vrijwilligers; 
 Het bijhouden en actueel houden van het vrijwilligersbestand;  
 Het opstellen en bijhouden van de vrijwilligerscontracten;  
 De organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag;  
 Bijdragen aan het schrijven van het jaarverslag met betrekking tot de 

vrijwilligers; 
 Jaarlijks een begroting maken voor de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers; 
 Verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van alle functieomschrijvingen; 
 Verantwoordelijk voor het werven en selecteren van vrijwilligers;  
 Het bestuur ondersteunen en adviseren over alle aspecten van het “werken van 

vrijwilligers binnen de stichting”; 
 Eventuele rapportage van problemen en verbeterpunten aanleveren bij het 

bestuur;  
 Controleren of de administratieve afhandeling van ritten, de rittenstaat, 

betalingen etc goed en volledig verwerkt worden in het BIT. De afkorting BIT staat 
voor Buurtauto Informatie Tool. Via de BiT wordt alles geregistreerd qua ritten, 
rij- en rusttijden, storingen en overige zaken (declaraties parkeer/tanken?). (BIT 
is een excelbestand benaderbaar voor iedere chauffeur); 

 Organiseren van onderhoudsbeurten of reparaties van de buurtauto in overleg 
met de penningmeester; 

 Samen met het bestuur het huisreglement en de calamiteiten instuctie opstellen 
en actualiseren; 

 Netwerken.  
 
Bevoegdheden:  

• Het vrijwilligersbeleid vertalen vanuit de visie en strategie van het bestuur; 
• De schakel tussen bestuur en planners/chauffeurs; 
• Aanwezig bij bestuursvergaderingen, voortgang rapporteren; 
• Signaleren en alarmeren van onvolkomenheden en calamiteiten; 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Functie- en opleidingseisen:  

• Algemene kennis (HBO-niveau of gelijkwaardig); 
• Beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed zelfstandig werken 

en discipline opbrengen; 
• Kunt bijdragen aan het vormgeven van een organisatie; 
• Communicatief en betrokken; 
• Empathisch en hebt het vermogen om te verbinden; 
• Ondersteunend in het organiseren van hun activiteiten; 
• Algemeen overzicht kunnen houden; 

 
 
 
 

• Goed informatie kunnen verwerken; 
• Helder kunnen communiceren met anderen. 

 
Vrijwilligerscoördinator bij Stichting Buurtauto Noordwolde  
Vrijwilligerscoördinator wordt je niet zomaar, het is een activiteit met veel 
verantwoordelijkheid. Je bent de spil in de organisatie en het succes, het voortbestaan 
van deze activiteit hangt in hoge maten ook van jou af. Je bent zowel de motivator als 
het luisterend oor voor de vrijwilligers, maar ook moet je jezelf openstellen voor de 
opdrachten die je vanuit het bestuur ontvangt. Je moet een en ander kunnen vertalen 
naar een stabiele duurzame organisatie, waar de vrijwilligers zich prettig voelen. Daarom 
heeft enige ervaring op dit vlak de voorkeur.  
 
Wanneer mag ik starten als planner?  
Als eerste moet je voldoen aan de functie- en opleidingseisen. En verder moet je voldoen 
aan de volgende eisen:  

 Verklaring omtrent gedrag (VOG) van Weststellingwerf.  
 

 


