
 

 
Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun 
situatie. Jaarlijks bieden ruim 19.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 74.000 deelnemers. 
Humanitas waarden:  
• regie behouden over je eigen leven  
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid  
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander  
• vraaggericht werken 

 INTERNE/EXTERNE  VACATURE 
 
Humanitas is een landelijk professioneel georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De afdeling Twente is hier een 

onderdeel van. Humanitas Twente biedt met inzet van getrainde vrijwilligers ondersteuning aan deelnemers met 

ondersteuningsbehoefte op het gebied van opvoeden, opgroeien, eenzaamheid, thuisadministratie en 

nieuwkomers. Binnen de afdeling Twente werken wij met twee teams; team Jeugd (hier vallen de activiteiten 

Match, Gezinsondersteuning, Begeleide Omgangsregeling en Vang je Droom onder) en team Volwassenen (hier 

vallen de activiteiten Tandem, Thuisadministratie en Samen Actief onder).  

Humanitas Twente zoekt een: 

 

Coördinator volwassenen 
20 uur per week, standplaats Hengelo/Enschede 

 
De functie: 

• Werven, trainen en ondersteunen van vrijwilligers 

• Uitvoeren van intakegesprekken met deelnemers 

• Tot stand brengen en begeleiden van koppelingen tussen deelnemers en vrijwilligers 

• Organiseren van trainingen, thema- en Intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers  

• Initiëren en onderhouden van externe contacten met onder andere verwijzers, gemeenten en 

samenwerkingsverbanden 

• Verzorgen van publiciteit en voorlichting rond de activiteiten 

• Registratie in het Humanitas Registratie Systeem  

 

Wat we vragen: 
• Relevante afgeronde opleiding bij voorkeur HBO  

• Affiniteit met en kennis van de doelgroep  

• Kennis van wet- en regelgeving van schulddienstverlening  

• Ervaring in het werken met vrijwilligers 

• Goede communicatieve en coaching vaardigheden 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken  

• Doorzettingsvermogen en organisatietalent 

• Flexibiliteit in werktijden (dagen, avonden) 

• Kennis van de sociale kaart van Twente is een pré 

• Affiniteit met Humanitas en het kunnen onderschrijven van de kernwaarden 

• Rijbewijs en in bezit van auto 
 

Wat we bieden: 
• Een zelfstandige en veelzijdige functie 

• Aanstelling per 1 januari 2022 voor een jaar. Verlenging behoort tot de mogelijkheden 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 8 max € 3.864,00 bruto per 

maand o.b.v. een 36-urige werkweek, vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering en 

vakantiegeld) worden uitgekeerd uit het Individueel Keuze Budget  

 

Solliciteren: 
Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Cyril Hummel, consulent Humanitas 

Twente, c.hummel@humanitas.nl. Spreekt deze vacature je aan? Je motivatiebrief met CV kun je 

o.v.v. vacaturenummer 11.03.21 uiterlijk tot 26 november mailen naar pz.oost@humanitas.nl. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 2 december in Hengelo.  
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