
Continuïteit van vrijwilligers groepen 

 

1. Stel de profielschets van een coördinator op. Waar moet in jullie ogen een coördinator aan 

voldoen? 

 

Profielschets coördinator 

 

Wat is de belangrijkste taak van de coördinator? 
 
Coördineren, organiseren, aansturen, informatie verschaffen binnen en buiten de groep, planning 
maken, verslaglegging, veiligheid,  terugkoppeling naar vrijwilligers, benaderbaar zijn 
 

Wat zijn de voornaamste deeltaken van de coördinator? 
(bijvoorbeeld: planning werkdagen maken, werkdagen begeleiden, nieuwe vrijwilligers wegwijs 
maken, etc.) 
 

 goede contacten met de personen die deeltaken uitvoeren 

 planning 

 communicatie 

 organisatie 

 veiligheid/EHBO 

 conflictbeheer 

 financiën 

 sociale kant, sfeer (bbq, koffie) 

 mee werken 

 opstellen spelregels groep 

 gereedschap 

 voorlichting gebied, wat gaan we doen en waarom 

 contact met de leden 

 vertrouwenspersoon 

 acquisitie 

 contact onderhouden met organisaties en opdrachtgevers 
 

Over welke competenties moet een coördinator beschikken? 
( bijvoorbeeld: communicatief, organisatie talent, etc.) 
 

 computer skills 

 communicatief 

 organisatorisch 

 overzicht houden 

 sociaal, dienstbaar 

 overweg kunnen met eigenaren en belangen 

 enthousiasmeren, stimuleren 

 sociale cohesie bewaken 

 - netwerken 

  



Welke kennis/ervaring/contacten dient de coördinator te hebben? 
 

 kennis over gebied 

 contact met eigenaren, gemeente, SLG, vrijwilligers 

 kennis over veilig werken, EHBO 

 kennis over de werkzaamheden, het beheer 
 

Hoeveel uur is de coördinator jaarrond van september t/m augustus kwijt aan zijn 
coördinatietaken en hoe ziet de ‘arbeidsfilm’ er uit per maand?  
(buiten de werkdagen om) 
 
Jaarrond    gemiddeld 2-8 uur per week 
 

 Vergadering voorbereiden 

 Werkdag voorbereiden 

 Contacten over gereedschap, machines 

 Onderhoud, begeleiding werkploeg 

 Werkschema maken 

 Afspraken grondeigenaren 

 Werkoproep doen 
 

 

 

 

 

 

2. Wanneer begin je met de zoektocht naar een nieuwe coördinator en waar zoek je? 

 

 Begin met een vervanger, zoek in eigen gelederen, of via vrijwilligersbank 

 Ideaal is als er voor iedere coördinator een vervanger is 

 Stel een termijn vast voor de periode dat iemand coördinator is 

 

3. Wil je dat de coördinator een duizendpoot is of breng je de vele taken onder bij verschillende 

deelcoördinatoren? Zo ja, wat is een logische verdeling van taken? 

 

 Verdelen, afhankelijk van de omvang van de groep en het werk. Taken verdelen bijv. 

materiaal, secretariaat, aansturen vrijwilligers, administratie, financiën (penningmeester), 

externe contacten 

 

4. Krijgt de nieuwe coördinator een inwerkprogramma? Zo ja, wat moet er volgens jullie 

allemaal in het inwerkprogramma worden opgenomen? 

 

 Niet formeel, gewoon doen 

 Ja, ook meelopen 

 Hangt af van de groepsgrootte en het werk 

 Nee 

 Ja, werkzaamheden, persoonlijke zaken, info over eigenaren en werk. 

 



5. Zou je zelf als coördinator graag vaker contact willen hebben met coördinatoren van andere 

vrijwilligersgroepen? Zo ja, waarover zou je graag met hen van gedachten willen wisselen? 

 

 2 x Ja 

 Ja, met soortgelijke groepen,  

 1 x per jaar via SLG is voldoende 

 Evt. vaker als er bij specifiek vragen, dan op eigen initiatief 

 Ja, over organisatie en communicatie 

 


