
 

	  

	  
OPROEP:	  Coördinator	  thuisadministratie	  gevraagd	  
Zoals	  u	  wellicht	  weet,	  is	  in	  de	  gemeente	  Barneveld	  een	  Diaconaal	  Netwerk	  actief	  waarin	  diaconieën	  van	  14	  
verschillende	  kerken	  met	  elkaar	  samenwerken	  op	  diaconaal	  terrein.	  Ook	  uw	  gemeente	  neemt	  deel	  aan	  het	  
Diaconaal	  Netwerk	  en	  daar	  zijn	  we	  heel	  blij	  mee.	  	  
	  
Eén	  van	  de	  activiteiten	  van	  het	  Diaconaal	  Netwerk	  is	  het	  organiseren	  en	  coördineren	  van	  het	  project	  
Thuisadministratie.	  Ruim	  50	  vrijwilligers	  vanuit	  de	  diverse	  kerken	  ondersteunen	  ongeveer	  75	  gezinnen	  of	  
alleenstaanden	  bij	  het	  op	  orde	  brengen	  en	  houden	  van	  hun	  financiële	  administratie.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  
zijn	  al	  meer	  dan	  100	  huishoudens	  succesvol	  geholpen.	  	  
	  
De	  coördinatie	  van	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  vrijwilligers	  en	  het	  koppelen	  van	  een	  vrijwilliger	  aan	  een	  
huishouden	  dat	  ondersteuning	  nodig	  heeft,	  geschiedt	  door	  een	  tweetal	  coördinatoren.	  Onlangs	  heeft	  één	  
van	  de	  coördinatoren	  kenbaar	  gemaakt	  dat	  zij	  na	  ruim	  5	  jaar	  haar	  werkzaamheden	  wil	  overdragen	  aan	  een	  
nieuwe	  coördinator.	  U	  begrijpt	  het	  al,	  we	  zijn	  dus	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  coördinator	  die	  samen	  met	  de	  
andere	  coördinator	  invulling	  geeft	  aan	  de	  gevraagde	  werkzaamheden.	  	  
	  
Hieronder	  een	  korte	  opsomming	  van	  de	  belangrijkste	  werkzaamheden	  van	  een	  coördinator:	  

• Het	  bijhouden	  van	  het	  cliëntenbestand	  en	  het	  vrijwilligersbestand	  

• Het	  koppelen	  van	  een	  vrijwilliger	  aan	  een	  huishouden	  dat	  ondersteuning	  nodig	  heeft	  

• Het	  samen	  met	  de	  vrijwilliger	  voeren	  van	  een	  intake	  gesprek	  

• Het	  onderhouden	  van	  contact	  met	  de	  vrijwilligers	  

• Contactpersoon	  van	  de	  desbetreffende	  afdeling	  bij	  de	  gemeente	  Barneveld	  

• Het	  samen	  met	  de	  collega	  coördinator	  organiseren	  van	  de	  halfjaarlijkse	  bijeenkomst	  voor	  de	  

vrijwilligers	  

• Het	  samen	  met	  de	  collega	  organiseren	  van	  de	  training	  voor	  nieuwe	  vrijwilligers	  

U	  ziet	  het	  zijn	  geen	  moeilijke	  taken.	  Wat	  wij	  vragen	  is	  iemand	  met	  hart	  voor	  de	  medemens	  en	  die	  enige	  
ervaring	  heeft	  met	  deze	  werkzaamheden.	  Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  de	  collega	  coördinator	  van	  harte	  bereid	  
is	  om	  u	  te	  helpen	  bij	  het	  inwerken	  en	  dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  vertrekkende	  coördinator.	  
	  
Heeft	  u	  belangstelling	  voor	  deze	  vacature	  of	  wilt	  u	  eerste	  nadere	  informatie	  over	  wat	  er	  nu	  precies	  wordt	  
verwacht	  van	  de	  coördinator,	  neemt	  u	  dan	  contact	  op	  met	  de	  voorzitter	  van	  het	  Diaconaal	  Netwerk	  
Barneveld,	  de	  heer	  Wim	  Moggré.	  Hij	  is	  bereikbaar	  op	  06-‐4559	  8786	  of	  via	  het	  emailadres	  van	  het	  Diaconaal	  
Netwerk	  info@diaconaalnetwerk.nl.	  	  


