
 
 

 

Functieomschrijving Coördinator Kinderen en Jeugd 

Doel van de functie 

De coördinator is het aanspreekpunt in het Inloophuis voor de gasten, vrijwilligers, sponsoren, 
therapeuten en andere externe betrokkenen en draagt zorg voor de algehele (dagelijkse) gang van 
zaken in en rond het Inloophuis. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 
dat in samenspraak met het bestuur is vastgesteld. Vanuit dit beleid worden jaarplannen met 
activiteiten ontwikkeld die invulling geven aan de realistatie van gewenste doelen. 
 
De coördinator Kinderen en Jeugd is verantwoordelijk in huis voor alles wat te maken heeft met de 
kinderen en jeugdigen die op wat voor manier ook met kanker te maken hebben (gehad). Hiervoor 
worden iedere maand momenten georganiseerd waar deze kinderen en jongeren samen komen.  
KidsClub 1e en 3e woensdagmiddag van de maand, ChillClub 2e en 4e donderdag avond van de maand 
en de Chill+ 1e dinsdagavond van de maand. Daarnaast bezoekt de coördinator scholen en andere 
organisaties om de doelgroep te bereiken. 

Plaats in de organisatie 

De coördinator legt verantwoording af, (via periodieke rapportages, overleg, begroting, jaarverslag, 
jaarplan) aan het bestuur van de Stichting Adamas Inloophuis en geeft (bege)leiding aan vrijwilligers 
ten dienste van de gasten. De coördinatoren samen vormen een zelfsturend team. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
o Begeleiden van de kinder- en jeugdgroepen 

o Verantwoordelijk voor het huis en zorgdragen voor de algehele beleving, sfeer van het 

huis en reilen en zeilen van de activiteiten voor kinderen en jongeren  

o Onderzoeken en (h)erkennen van de behoeften van de gasten 

o Ouders en Begeleiders ondersteunen in hun hulpvraag 

 

o Organiseren van activiteiten voor kinderen, zodat deze aansluiten bij de belevingswereld van de 

kinderen 

o Contact zoeken en onderhouden met workshopleiders, vrijwilligers, hulpverleners en 

medische wereld rondom activiteiten  

o Inventariseren en bestellen van materialen voor de verschillende activiteiten. 

o Posters maken t.b.v. de verschillende activiteiten en teksten aanleveren voor op de 

agenda en website 

o Onderhouden van de kidsruimte(n) en voorzien van thema’s  

 

o Het monitoren, evalueren en optimaliseren van de beleving en tevredenheid van de 

dienstverlening bij kinderen en ouders 

o Het monitoren van verwachtingen en behoeften van de doelgroepen 

 

o Benaderen van scholen, clubs etc zodat ondersteunende activiteiten ook elders plaatsvinden 

 

o Voeren van overleg met vertegenwoordigers van de doelgroepen, waaronder therapeuten, 

scholen etc  

 



 
 

 

o Zorgdragen voor een adequate informatievoorziening ter bewustwording van ouders, vrijwilligers  

 

o Verantwoordelijk voor kindervrijwilligersteam 

o Maken van de planning voor een goede bezetting van Jeugdvrijwilligers 

o Vrijwilligers aansturen, ondersteunen in hun werkzaamheden  

o Voeren van overleg met vrijwilligers, gestructureerd en adhoc en ook het voeren van 

periodieke jaargesprekken 

o Ondersteunen van de ontwikkeling en expertise van het KidsTeam met jaarlijkse training 

en/of teambuilding 

o Het in samenspraak met vrijwilligers uitvoeren van de registratie van gasten  

 

o Overige taken  

o Voeren van overleg met het team coördinatoren waaronder 1 x per 3 weken 

coördinatoren overleg 

o Met regelmaat bijwonen bestuursvergadering 

o Aanwezig zijn bij bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld jubileums , nieuwjaarsreceptie, 

jaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers e.d. 

 
 

Competenties: 

Leiderschaps- en coach kwaliteiten 

Communicatieve en goede sociale vaardigheden  

Ervaring met begeleiden van kinderen 

Groot hart richting kinderen 

Omgevingsbewust  

Inlevingsvermogen vooral in kinderen 

Sensitiviteit en empathie  

Organisatorisch vermogen  

Flexibiliteit 

Mentale veerkracht 

Creatief 

 

Tijd: 

9 betaalde uren (4 in huis/5 flexibel) en 3 vrijwillige uren per week. 

 

Wil jij solliciteren 

Denk je.. dit is precies wat ik zoek, dan nodigen wij je graag uit om voor 9 

december te reageren met motivatiebrief en CV. Stuur deze naar Jose Kortekaas met 

email: jose@adamas-inloophuis.nl. Wil je meer informatie over deze functie, dan kan 

je José ook een email sturen. 
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