
 
 
 
 
 
 
 

 
HANDJEHELPEN ZOEKT PER 1 FEBRUARI 2023 

 
EEN REGIOCOÖRDINATOR UTRECHT-STAD 

 
Gemiddeld 24 uur per week, voor ongeveer 4 maanden in verband met  

zwangerschapsvervanging  
 

Breng jij graag mensen bij elkaar? Weet jij de juiste match te maken tussen een 

hulpvrager en vrijwilliger? Heb je affiniteit met het begeleiden van stagiairs? En kun jij 

een verbindende factor zijn tussen de formele en informele zorg? Dan zijn wij op zoek 

naar jou. 

 

Wat wij doen 

Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een 

chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor 

overbelaste mantelzorgers. Onze kracht is het maken van een koppeling tussen mensen die 

hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Met als resultaat dat hulpvragers en 

vrijwilligers/stagiairs elkaar versterken en zinvol aan de samenleving kunnen deelnemen.  

 

Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in zeventien gemeenten in de 

provincies Utrecht en Noord-Holland. In 2021 boden we met 1.565 vrijwilligers en 408 hbo- 

en mbo stagiairs ruim 128.000 uur ondersteuning aan 2.548 hulpvragers. 

 
Wat ga je doen? 

De taken van de vervangende regiocoördinator zijn gericht op de voortgang van het primaire 

proces en zullen vooral bestaan uit: 

 

• Het doen van intakes bij hulpvragers en vrijwilligers 

• Het tot stand brengen van koppelingen tussen hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs 

• Het onderhouden van contact met hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs 

• Bijwerken van administratie 

 

Wie ben jij? 

Je beschikt over een afgeronde mbo of hbo opleiding in de richting van Social Work, 

Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of Creatieve Therapie. Je hebt 

werkervaring met vrijwilligers en de hulpvragers uit onze doelgroep.  

 

Je bent sociaal, empathisch en durft op je intuïtie af te gaan. Je legt makkelijk contact, 

waarbij de trefwoorden respect en vertrouwen zijn. Een open houding, goede beheersing van 

mondelinge en schriftelijke communicatie behoren eveneens tot je kwaliteiten. Je toont een 

hoge mate van verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken. Ook heb je de kwaliteit om 

de hierboven genoemde taken snel eigen te maken, sluit je van nature aan en kan je 

gesprekken voeren. Bij voorkeur woon je in de omgeving van Utrecht en ben je in het bezit 

van een rijbewijs en een auto.  
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Wat bieden we jou? 

Je komt te werken in een maatschappelijke organisatie waarin 39 betrokken medewerkers, in 

een informele omgeving, hart voor de zaak hebben. Bij Handjehelpen wordt in zelfsturende 

teams gewerkt. Vanwege zwangerschapsvervanging van een collega zijn wij tijdelijk op zoek 

naar een regiocoördinator voor het team Utrecht-Stad. 

 

Arbeidsvoorwaarden gelden conform CAO Sociaal Werk, salaris schaal 7. Uiteraard krijg je 

een laptop en telefoon tot je beschikking. 

 

Sollicitatieprocedure 

Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste match bent? 

Reageer dan vandaag nog. Je brief met CV kan je tot en met 30 november 2022 mailen naar 

Ina Houdijk: ihoudijk@handjehelpen.nl.  

 

Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie? Dan kun contact opnemen met 

Annemiek Harberink: aharberink@handjehelpen.nl I 06-48369284  

 

Het eerste gesprek zal plaatsvinden op donderdag 8 december. Een tweede gesprek zal zijn 

op 14 december. 

 

 

Handjehelpen – Pallas Athenedreef 12 – 3561 PE Utrecht. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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