
Welzijn Barneveld is een
 ondernemende welzijnsorganisatie 
voor alle inwoners van de gemeente 

Barneveld. We bieden 
maatschappelijke ondersteuning aan 
vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, 

volwassenen en jongeren. Met ons 
vraag gestuurde diensten- en 

activiteitenaanbod hebben wij als 
doel om de zelfredzaamheid, de 

participatie en het welzijn onder de 
lokale bevolking vergroten.

Welzijn Barneveld
is op zoek naar een

Projectcoördinator AutoMaatje
16 uur per week (ma, di, woe en vrij)

Wat ga je doen?
Als Projectcoördinator AutoMaatje ben je hét aanspreekpunt voor de vrijwillige chauffeurs 
en de deelnemers. Je koppelt vraag en aanbod aan elkaar en onderhoudt alle 
netwerkcontacten. Jij bent de spin in het web tussen alle betrokken partners en je bent een 
enthousiast promotor van het project! Je bent een professional met kennis van het sociale 
netwerk in Barneveld. Je taken zijn onder andere:

 Met enthousiasme vrijwilligers werven en hen betrokken houden bij het project;
 Deelnemers bereiken en motiveren om deel te nemen aan het project;
 Vrijwilligers en deelnemers telefonisch aan elkaar koppelen;
 Een goede planning maken van de aangevraagde ritten;
 Vrijwilligers begeleiden en ondersteunen bij het invoeren van de aangevraagde   
 ritten; 
 Het project monitoren, evalueren en rapporteren;
 Het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilige receptionisten.

Zijn dit jouw kwaliteiten?
 Je hebt goede, communicatieve vaardigheden en werkt daarnaast 
 probleemoplossingsgericht.
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, in woord en schrift. 
 Je kunt goed coördineren, plannen, organiseren en overzicht houden, kortom; een  
 organisatietalent. 
 Je kunt goed werken met Word, Outlook en Excel.
 Je bent flexibel ten aanzien van werkzaamheden en van uren en werktijden. 

Wat bieden wij? 
 Salariëring conform de Cao van Sociaal Werk (Schaal 6)
 Veel ruimte voor jouw initiatieven om het project door te ontwikkelen
 Een gezellig en informeel team
 Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door middel van een loopbaanbudget.

www.welzijnbarneveld.nl
Postbus 306
3770AH Barneveld

AutoMaatje is dé lokale 
vervoersservice voor en door eigen 

inwoners. Wie minder mobiel is, 
geen eigen auto heeft en voor wie 

het openbaar vervoer of de taxi een 
probleem is, kan gebruikmaken van 

deze bijzondere vervoersservice. 
De vrijwillige chauffeurs brengen de 

deelnemers van AutoMaatje met hun 
eigen auto vlot en voordelig van deur 

tot deur. 

Over ANWB Automaatje

Meer Informatie over 
de functie?

Mail dan naar Roely Willems
r.willems@welzijnbarneveld.nl of 

bel naar 0342 74 58 16 of 
06 46 32 31 73.

Solliciteren?
Stuur jouw motivatiebrief met CV 
voor 31 oktober 2021 naar Mirjam 
Bos, m.bos@welzijnbarneveld.nl.


