
 
 
 
 
 

plusminus – leven met bipolariteit 
vacature 

 

 

Vacature 
 

Word jij de nieuwe coördinator landelijk bureau van plusminus - leven met bipolariteit?  

(16 uur per week) 

 

Plusminus - leven met bipolariteit is een vereniging die zich ten dienste stelt van mensen met een bipolaire aandoening  

en hun naasten. Wij zijn actief op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.  

 

We hebben ongeveer 150 vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Aan het roer van de organisatie staat een 

zevenkoppig bestuur dat onbezoldigd is en zelf niet op kantoor zit. Je vaste aanspreekpunt is de voorzitter van de 

vereniging. Voor communicatie is het bestuurslid marketing en communicatie je aanspreekpunt. 

 

De belangrijkste taken zijn: 

 

Coördinatie regio’s:  

o Onze regio’s vormen het hart van onze organisatie. Versterking en een meer proactieve houding is 

onze wens. Dit vormt een belangrijke taak voor de medewerker.  

o Het onderhouden van contact met de regio’s, het minimaal één keer per jaar bezoeken van de regio’s, 

zorgdragen dat er voldoende bezetting is in de regio’s.  

o Uitvoering geven aan de regiodoelstellingen in het meerjarenbeleidsplan. 

 

Coördinatie communicatie en voorlichting:  

o Aansturen en begeleiden van vrijwilligers die actief zijn op het gebied van social media, website, 

nieuwsbrief, foldermateriaal. 

o Adviseren en meedenken over communicatiebeleid en -plan. 

 

Vrijwilligers coördinatie:  

o Uitvoeren van en adviseren over het vrijwilligersbeleid 

o Fungeren als vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

o Eenmaal in de drie maanden opstellen van een vrijwilligersnieuwsbrief 

o Aansturen en begeleiden van de vrijwilliger(s)  

 

We zoeken iemand: 

• Met minimaal een HBO-opleiding en met ervaring in het werken met of binnen een vrijwilligersorganisatie. 

• Met ervaring in het aansturen en motiveren van vrijwilligers. 

• Met goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. 

• Die beleidsmatig goed uit de voeten kan, maar ook het vermogen heeft om beleid om te zetten in praktisch 

handelen.  

• Met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Die vaardig is met Microsoft-Office pakket. 

• Ervaring heeft in het ontwikkelen van communicatiestrategieën en -middelen. 

• Die gewend is om zelfstandig te werken en in oplossingen denkt 

Affiniteit en ervaring met vrijwilligers en de doelgroep is een pre. 

 

Relevante competenties:  

Contactuele vaardigheden, goed kunnen samenwerken, overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, 

organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid. 
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Wat bieden wij: 

Een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week. Het gaat in eerste instantie om een aanstelling voor één jaar met een 

optie tot verlenging. De standplaats is Amersfoort.  

De functie wordt gewaardeerd in schaal 10 binnen de CAO Sociaal Werk/Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

(max. € 4.420 per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week). 

De werktijden zijn in overleg flexibel in te delen. 

 

Ben jij degene die we zoeken? 
Stuur dan uiterlijk 26 juli je CV met sollicitatiebrief naar  voorzitter@plusminus.nl (ter attentie van Henk Mathijssen, 
voorzitter). Voor nadere informatie kun je bellen met Henk Mathijssen op nummer 06-51979991.  
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