
HOFDAEL blijft je bij!   

 

 
Word jij onze vrijwilliger HRM? 
 

Als vrijwilliger ‘HRM’ word je lid van het team ‘Personeel en Beheer’. 

 

Teamlid Personeel en Beheer 
Als lid van het team Personeel en Beheer bied je administratieve ondersteuning aan het bestuurslid 

Personeel en Beheer. Daarnaast kunnen andere taken op het gebied van HRM ook tot de 

werkzaamheden behoren. Verder werkt de vrijwilliger HRM nauw samen met de penningmeester en 

secretaris. 

 

Taakomschrijving vrijwilliger HRM: 
De vrijwilliger heeft als doel een goed werkende vrijwilligersorganisatie op te zetten ter 

ondersteuning van het personeel en de activiteiten binnen Hofdael. Als je het leuk vindt om binnen 

Centrum Hofdael jouw vakgebied uit te oefenen, is dit een mooie uitdaging. Vinden en binden is 

jouw motto. Het gaat vooral om: 

 Werving en selectie:  

- uitvoering geven aan de werving- en selectiecampagnes voor vrijwilligers en vast personeel 

- het opzetten van een interne vacaturebank 

- het deelnemen aan activiteiten waar veel vrijwilligers komen 

 Begeleiding, coaching en training 

- zorgen voor adequate begeleiding, coaching en training 

- nieuwe vrijwilligers zorgvuldig introduceren: persoonlijk voorstellen, zorgen voor een 

mentor, plannen van voortgangsgesprekken, nakomen van afspraken, verstrekken van 

informatiemap (met vrijwilligersovereenkomst, bedrijfsstrategie, bedrijfswaarden, 

organisatie-inrichting, taakomschrijving, namen en functies van collega’s) 

- het jaarlijks opzetten van een open trainingsprogramma waar vrijwilligers (en anderen) op 

in kunnen tekenen, bijvoorbeeld cursussen EHBO, spreken in het openbaar, gastvrijheid, 

horeca, e.d.; houden van themabijeenkomsten, sprekers uitnodigen, excursies en workshops 

regelen 

- het invoeren van systemen voor taakroulatie, opdat de taken transparant worden of blijven 

en werk gemakkelijker kan worden overgenomen 

- het jaarlijks organiseren van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

 Beoordeling 

- het ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen die informatie verschaffen over de 

voortgang in de werkzaamheden, ontwikkeling van de vrijwilligers en bereikte prestaties 

 Beloning 

- het beschrijven van voordelen en extraatjes zoals korting op diensten en producten van het 

eigen bedrijf, vrijkaartjes, aanbieden van specifieke vakopleidingen 

- het organiseren van vrijwilligersuitjes en andere recreatieve of sociale evenementen voor 

vrijwilligers 

- het jaarlijks organiseren van een vrijwilligersdag 

- het voorzien in werkruimte, meubilair, gereedschap en dergelijke die vrijwilligers in staat 

stelt om hun vakmanschap optimaal te benutten 

- het bevorderen van en meer ruimte bieden aan participerende vrijwilligers  

 Communicatie 

- zorgen dat communicatieboodschappen, vormgeving/stijl/imago, medewerkersplanning e.d. 

optimaal aansluiten bij de belangstelling en behoefte van Hofdael 
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- voortdurend via publicaties en in media benadrukken welke belangrijke prestaties de 

organisatie dankzij vrijwilligers kan realiseren 

- voortdurend in contact treden met de vrijwilligersbank van de LEV-groep 

- kiest in overleg met bestuurslid Marketing en Communicatie de juiste communicatiekanalen 

 Procedures 

- maken van taakomschrijvingen conform de richtlijnen van het huisstijlhandboek 

- opstellen van verschillende procedures met uniforme formulieren 

 Tijdsbesteding 

- benodigde tijd: na gewenning 1 tot 2 dagen per week 

 

Specifieke functiekenmerken: 
 HBO werk- en denkniveau 

 een dienstverlenende en praktische instelling 

 professioneel omgaan met vertrouwelijke informatie 

 goede communicatieve vaardigheden 

 zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken 

 voldoende vrije tijd 

 eigen computer (kan van thuis uit) 

 

Wat heeft Hofdael te bieden: 
Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van 

Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie, 

eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en 

drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een 

eventueel getuigschrift.  

 

Contact 

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:  

Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl.  

Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Personeel en Beheer’ dan kun je contact opnemen met 

Paul Bierman, tel.06-51403563, mailadres: paulbierman123@gmail.com. 


