
 

Projectleider van het platform 

Haarlemmermeervoorelkaar  

Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer (VCH)  
24 uur | HBO | tijdelijk contract met optie tot verlenging | schaal 8| ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling 

 

Ben jij die aanjager die er voor zorgt dat elke inwoner uit Haarlemmermeer het platform 

Haarlemmermeervoorelkaar kent en weet jij ze door inspirerende content ook te verleiden 

tot het doen van vrijwilligerswerk? 

 

Wat ga je doen? 

Als projectleider van het vrijwilligersplatform Haarlemmermeervoorelkaar ben je het 

primaire aanspreekpunt voor het platform. Je bent de verbindende schakel tussen het lokale 

netwerk aan maatschappelijke organisaties, potentiële vrijwilligers en particuliere 

hulpvragers. Dit doe je niet alleen, samen met je collega’s en een team enthousiaste 

bemiddelingsconsulenten van de VCH, zorg jij dat het platform actueel is, aanhakend is bij de 

behoeftes van inwoners en/of (lokale) initiatieven rondom vrijwillige inzet. Monitor je de 

hulpvraag en aanbod op het platform. Informeer je collega’s en externe organisaties over het 

gebruik van het platform d.m.v. informatieve en inspirerende workshops en bijeenkomsten. 

Je analyseert en stelt jaarlijks aan de hand van de trends en ontwikkelingen een projectplan 

en PR-, marketing- en communicatieplan op om nieuwe doelgroepen te trekken naar het 

platform.  

 

Als nieuwe collega:  

• Ben je een netwerker, bij voorkeur met een sterk netwerk in Haarlemmermeer of bent 

in staat dit snel op te bouwen. 

• Heb je grote affiniteit met de thema´s vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken 

ondernemen. 

• Heb je ervaring met het werken en aansturen van vrijwilligers. Je geeft  leiding aan de 

bemiddelingsconsulenten. Coördineert de werkzaamheden en draagt zorg voor de 

kwaliteit. 

• Heb je affiniteit met (online) marketing en communicatie. Je ontwikkelt en publiceert op 

creatieve wijze content voor onze kanalen Haarlemmermeervoorelkaar, intranet, social 

media en nieuwsbrieven (mailchimp). Je zorgt ervoor dat de content via de juiste 

kanalen bij onze klanten en samenwerkingspartners terecht komt en gaat de interactie 

aan met onze volgers op social media. Daarnaast zet je vier keer per jaar de 

communicatieboost uit van Haarlemmermeervoorelkaar  

• Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en workshops. 

 
Van kandidaten verwachten wij tenminste 

• Een relevante, afgeronde hbo-opleiding. 



 

• Projectmatige en resultaatgerichte vaardigheden 

 

Wat bieden wij? 

• Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis in te 

zetten en verder te ontwikkelen..  

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar, met bij goed 

functioneren uitzicht op verlenging. 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.867,- 

maximaal € 4.086,- bruto bij een fulltime dienstverband). 

• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel keuzebudget 

waarmee je je arbeidsvoorwaarden af kunt stemmen op je persoonlijke wensen en 

behoeften. En een loopbaanbudget, dat individueel maatwerk mogelijk maakt om blijvend 

te werken aan je duurzame inzetbaarheid. 

 

Informatie en sollicitatie 

Bel voor meer informatie met Liselot Huisman, leidinggevend adviseur VrijwilligersCentrale 

Haarlemmermeer, 06-21647196 of mail naar liselot.huisman@meerwaarde.nl. Voldoe je aan de 

eisen en herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie, via een e-

mail aan sollicitatie@meerwaarde.nl. De sluitingsdatum van de reactietermijn is 1 april 2023.  

Kijk voor meer informatie over MeerWaarde Welzijn op onze website www.meerwaarde.nl.  

Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. 

 

Zelf, samen, sterker! 

De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer is het kenniscentrum op het gebied van 

vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet in de Haarlemmermeer en bestaat uit een team van 

beroepskrachten en vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale is onderdeel van MeerWaarde en heeft 

tot doel om inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan te zetten tot 

maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet.  

Onderdeel van de VCH zijn o.a. het online platform HaarlemmermeerVoorElkaar, de 

VrijwilligersAcademie, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zoals de Beursvloer en NL doet! 

en het kennis-en expertisecentrum vrijwillige inzet. 

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa 550 

vrijwilligers. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich 

prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken mensen 

op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan en 

bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar en bouwen 

aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners werken we aan 

een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons motto: zelf, samen, 

sterker! 


