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STICHTING ONBEPERKT GENIETEN ZOEKT EEN 

COÖRDINATOR VR�WILLIGERSWERK

Vr�willigers z�n belangr�k voor onze stichting en dragen b� aan onze missie om kunst en cultuur
voor iedereen in Nederland inclusief en toegankel�k te maken. Om de inzet van onze vr�willigers
soepel te laten verlopen zoeken we een vr�williger die plannen, regelen en organiseren leuk vindt. 

Wat ga je doen? 
Als coördinator ben je liefhebber van organiseren en coördineren en je begeleidt de vr�willigers met
het doel hen een plezierige vr�willigersplek te geven. Daarvoor coördineer je het vr�willigerswerk,
organiseer je vr�willigersb�eenkomsten en onderhoud je persoonl�k contact. Je bent zorgvuldig in je
de communicatie met de vr�willigers. Indien nodig zet je je in voor de werving en selectie van
nieuwe vr�willigers. Je pakt de nieuwe aanmeldingen op, voert (telefonische) intakegesprekken en
selecteert nieuwe vr�willigers in overleg met de directeur.

Wat bieden w�? 
We bieden een inspirerende omgeving waar je meewerkt aan het vergroten van de toegankel�kheid
van de cultuursector in Nederland voor mensen die prikkelgevoelig z�n. In onze organisatie heerst er
een prettige en informele sfeer met korte, informele communicatiel�nen. We z�n trots op wat we
doen en genieten van onze projecten en activiteiten. 
We hopen dat een coördinator vr�willigerswerk zich verbindt voor een periode van minimaal een
jaar, maar b� voorkeur langer. B� gebleken geschiktheid behoort een reguliere arbeidsovereenkomst
in de toekomst tot de mogel�kheden als daarvoor financiering mogel�k is. Er is een mogel�kheid
voor een reiskostenvergoeding en/of vr�willigersvergoeding. 

Wat verwachten we van je? 
Je hebt interesse en affiniteit met de activiteiten van onze organisatie. Als je ervaring hebt in een
soortgel�ke functie is dat een pre. Kennis van en ervaring met Microsoft Office-pakket, Google Drive
en mogel�kheden om samen te werken op afstand z�n noodzakel�k omdat we een landel�ke rol
hebben. Voor de rol van coördinator vr�willigerswerk is het een vereiste dat z� of h� goed kan
luisteren, individuele - en groepsgesprekken kan voeren, en kan afstemmen met onze
ervaringsdeskundige vr�willigers. Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
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OVER STICHTING ONBEPERKT GENIETEN 
ONZE MISSIE: INCLUSIEF EN PRIKKELARM AANBOD IN DE NEDERLANDSE CULTUURSECTOR

De deadline om je interesse kenbaar te maken is op donderdag 30 juni 2022.
Na je aanmelding volgt er binnen een paar dagen een telefonische kennismaking met onze
huidige coordinator.
B� een wederz�dse klik plannen we in de eerste twee weken van juli een fysieke afspraak met
de huidige coördinator en de directeur. 
Startdatum is in overleg maar uiterl�k 15 augustus.
Je bent maximaal 4 uur per week kw�t aan deze functie. 

Onbeperkt Genieten is als stichting opgericht in 2016. W� z�n dé pionier op het gebied van
prikkelarm cultuuraanbod. De Nederlandse cultuursector is op dit moment niet voldoende
toegankel�k en inclusief. Veelal onzichtbare drempels zorgen ervoor dat een grote groep mensen
met een lage tolerantie voor prikkels een cultuurbezoek uit de weg gaan. Deze onbewuste
uitsluiting mag niet de reden z�n dat z� beperkt worden in culturele ervaringen.

B� een prikkelarm cultuurbezoek worden zintuigl�ke prikkels verminderd voor een nieuwe k�k op
cultuurbeleving. W� ondersteunen organisaties met advies, trainingen, coaching & begeleiding. Van
hulp b� het (financieel) plan tot de implementatie op locatie. We laten culturele instellingen,
programmeurs, theatermakers, muzikanten, sociale organisaties én bezoekers de noodzaak inzien
van prikkelarm cultuuraanbod, zodat we samen een bl�vende verandering kunnen teweegbrengen
en prikkelarm aanbod een eigen plek kr�gt binnen het huidige cultuuraanbod.

Interesse om ons te versterken?
Ben je geïnteresseerd in deze rol als vr�willigerscoördinator en wil je kennismaken met ons?
Neem dan contact met ons op via https://www.onbeperkt-genieten.nl/help-mee/

Vul het formulier in en geeft daarb� aan dat je interesse hebt in de de rol van coördinator
vr�willigers b� Onbeperkt Genieten. Onze huidige coördinator Paulien neemt dan contact met je op
een kennismaking te plannen.  

Handig om te weten


