
 
 
Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. De stichting streeft naar meer 
bekendheid rondom PCOS en een snellere diagnose. Tevens creëert Stichting PCOS Nederland meer 
bewustwording rondom PCOS. Wij willen lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van 
PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is. 
Om dit te bereiken wil Stichting PCOS Nederland jaarlijks een landelijke PCOS dag organiseren en vanaf januari 
2018 een aantal kleinschalige, regionale PCOS-bijeenkomsten. Stichting PCOS Nederland wordt volledig gerund 
door vrijwilligers, waarbij wij maandelijks een meeting organiseren in de omgeving van Rotterdam.  
 
Voor het opzetten en uitvoeren van een stabiel vrijwilligersbeleid zoekt Stichting PCOS Nederland een 
 

Vrijwilligerscoördinator  
(vrijwilliger, ongeveer 10 tot 15 uur per maand) 
 
De functie 
Als Vrijwilligerscoördinator ben je verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid van de stichting. Je bouwt aan 
een bevlogen en betrokken groep vrijwilligers die de stichting kan ondersteunen bij haar activiteiten.  Je 
stimuleert en motiveert hen, zodat zij optimaal kunnen functioneren en zowel de stichting als de vrijwilligers er 
profijt van hebben. Kortom: het boeien, binden en behouden van vrijwilligers binnen de stichting. De taken zijn 
o.a.: 

• Het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid van de stichting 

• Het werven en selecteren van vrijwilligers 

• Het houden van intakes met potentiele vrijwilligers 

• Het aanspreekpunt zijn voor en het onderhouden van het contact met vrijwilligers 

• Het coachen, coördineren en motiveren van vrijwilligers 

Wie ben jij? 

Je bent enthousiast over het werk van Stichting PCOS Nederland en bent gemotiveerd om het 

vrijwilligersbeleid bij de stichting vorm te komen geven. Je hebt mensenkennis en het vermogen om te 

schakelen tussen een veelzijdigheid aan mensen. Je hebt ervaring met werving en selectie en het motiveren en 

aansturen van mensen. Als vrijwilliger bij onze stichting heb je goede sociale vaardigheden, een flexibele 

instelling en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast kun je zelfstandig werken, maar ben je ook een 

teamspeler. Voor deze functie dien je minimaal over MBO (niveau 4) werk- en denkniveau te beschikken, en 

heb je uitstekende communicatieve (schrijf)vaardigheden. 

Wat krijg je ervoor terug? 
Als vrijwilliger bij onze stichting krijg je helaas geen salaris. Wel bieden wij: 

• Een uitdagende functie bij een jonge stichting die nog tot bloei moet komen 

• De mogelijkheid om verdere (werk)ervaring op te doen 

• De kans om een netwerk op te bouwen met mensen in diverse soorten organisaties 

• Een leuk en enthousiast team 

Interesse? 
Neem contact op met Stichting PCOS Nederland via e-mail info@stichtingpcos.nl   
Voor meer informatie over Stichting PCOS Nederland: www.stichtingpcos.nl 
 

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

 

mailto:info@stichtingpcos.nl
http://www.stichtingpcos.nl/
https://www.stichtingpcos.nl/

