
 

Vacature co-vrijwilligerscoördinator 
 

Wil jij een bijdrage leveren aan een wereld waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn? 
Heb jij een persoonlijke link met de LHBTI+ community? Ben jij empathisch ingesteld en 

kan je goed met mensen over weg? Word dan co-vrijwilligerscoördinator bij COC Tilburg 

Breda en maak het verschil! 
 

COC Tilburg Breda e.o. is de belangenvereniging voor de LHBTI+ community en telt 

ongeveer 60 vrijwilligers. Als co-vrijwilligerscoördinator is het samen met onze andere 
vrijwilligerscoördinator jouw taak om het contact met de bestaande vrijwilligers te 

onderhouden, het bestuur te ondersteunen met de werving en selectie van nieuwe 
vrijwilligers én contact te leggen met nieuwe vrijwilligers. 

 

Wat wordt er van je verwacht? 
o Je werkt samen met je co-vrijwilligerscoördinator om alles in goede banen te 

leiden en stemt alles samen af; 
o Je houdt intakegesprekken met potentiële vrijwilligers en kijkt samen met hen 

welke rol het beste bij hen past; 

o Je onderhoudt het contact met de bestaande vrijwilligers;  
o Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers en bestuur met betrekking tot het 

vrijwilligersbeleid; 

o Meedenken met het bestuur en de coördinatoren over de invulling van de 
werkzaamheden van de vrijwilligers; 

o Met voorstellen komen voor het versterken  van de betrokkenheid van de 
vrijwilligers; 

o Je draagt zorg voor een integraal en gedragen vrijwilligersbeleid’ 

o Je kan ongeveer 2 uur per week hier aan besteden. 
 

Functieprofiel 
Je hebt affiniteit met de LHBTI+ community, bent empathisch, goed in verbinden, je bent 

zelfstandig, maar kan ook goed samenwerken, proactief, werkt gestructureerd en bent 

innovatief. 
 

Wat bieden wij jou? 

o Je wordt ingewerkt door onze vrijwilligerscoördinator, zodat jullie samen aan de 
gang kunnen; 

o Reis- en onkostenvergoeding; 
o De mogelijkheid om educatieve trainingen te volgen; 

o Nieuwe en leuke contacten met de andere vrijwilligers; 

o Een schat aan ervaring; 
o De mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBTI+ personen; 

o Verschillende soorten activiteiten voor onze vrijwilligers; 
o Een organisatie die altijd open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven. 

 

Wie zijn wij? 
COC Tilburg Breda e.o. is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, 

transgender en intersekse personen (LHBTI+) en is actief in de gemeenten Tilburg, 

Breda en omgeving. Meer informatie is te vinden op onze website, 
 
Interesse?  

Stuur dan je motivatie en CV naar bestuur@coctilburgbreda.nl. Ook bij vragen kan je ons 

altijd een berichtje sturen.  

mailto:bestuur@coctilburgbreda.nl

