
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Vacature activiteitencoördinator jongeren     
Datum: 17-5-2018 

 
De Wilg zoekt per augustus 2018 

 een activiteitencoördinator jongeren 
 

Organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Iedereen kan meedoen. En meedoen naar vermogen kan uitstekend bij  

De Wilg. Niet alleen, maar samen met anderen. Mensen willen graag 

ontmoeten, delen en genieten. Vanuit die vrolijke slogan versterkt dit 

plan de eigen kracht van de inwoners van Utrecht.  

 
De Wilg streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen en 
ondersteunt mensen met een beperking hierbij.  
De Wilg brengt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 
actieve maatschappelijke burgers bij elkaar. Wij willen ons werk de 
komende jaren continueren, verbeteren en uitbreiden. Uitbreiden door 
meer mensen te bereiken en door een grotere diversiteit van groepen 
te bedienen. 
 
De Wilg is gericht op de maatschappelijke participatie en 
(dag)activering van mensen met een beperking. Van oudsher zijn wij 
een vrijwilligersorganisatie en opereren we vanuit het welzijnsaspect. 
 
De Wilg maakt geen onderscheid tussen mensen. Iedereen kan 
meedoen. We werken nauw samen met Wij 3.0 binnen de Sociale 
Prestatie en De Wilg kent daarnaast nog vele samenwerkingspartners. 

 
Locatie De Wilg en diverse locaties in de stad Utrecht 

 
Aantal uren per week 24 -28 uur  

 
Functie-inhoud 
 

 

Coördinatie jongerenavond en -activiteiten  
Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) organiseren 
we op jaarbasis een tiental vraaggerichte activiteiten. 
 
Als activiteitencoördinator werk je wekelijks op de woensdagavond, 
onze jongerenavond, 5x per jaar op zaterdagavond voor de 
jongerenfeesten en waar nodig ook op andere avonden. 
De jongerenavond op woensdag bij De Wilg is nieuw!  
We zijn al gestart met een kookactiviteit en creatieve activiteit en dit 
najaar moet deze avond verder opgezet en uitgebreid worden met 
verschillende activiteiten voor jongeren met een LVB.  
Voor het jongeren programma ben je m.b.v. social media en What’s 
app intensief in contact met de jongeren en vertaal je zoveel mogelijk  
hun ideeën naar concrete activiteiten. Je stimuleert daarnaast de 
jongeren om deel te nemen in de organisatie van de verschillende 
activiteiten.  



Als coördinator werf en ondersteun je de vrijwilligers en vakkrachten bij 
het uitvoeren van de activiteiten. Je bent aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor de coördinatie van jouw activiteiten en avonden. 
Daarnaast coördineer en begeleid je een aantal jongerenactiviteiten op 
afstand. Samen met onze andere coördinator jongeren heb je jongeren 
in beeld, houd je contact en ondersteun je hen bij het opzetten en 
uitvoeren van nieuwe activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats buiten 
De Wilg in de verschillende wijken in Utrecht en in samenwerking met 
diverse partners. 
 
Toeleiden van jongeren met een LVB naar regulier 
vrijetijdsaanbod in alle wijken van Utrecht 
Werken aan het vergroten van (duurzame) deelname aan (reguliere) 
vrijetijdsbesteding, door: 

• Netwerken bij en verbinden van organisaties zodat deze open 
gaan staan voor onze doelgroep. 

• Informeren en coachen van organisaties over deze onze 
doelgroep ter verbetering van bijvoorbeeld de beeldvorming. 

• Sociale activering en individuele bemiddeling naar 
vrijetijdsaanbod. 

• Deelname aan relevante netwerkoverleggen. 
• Deskundigheidsbevordering en advisering externe organisaties 

zoals politie en jongerenwerk. 
• Vrijetijdslessen geven binnen praktijkschool en speciaal 

onderwijs.  
• Spreekuur verzorgen bij praktijkschool en speciaal onderwijs. 
• Advisering en methodisch ontwikkelen van diverse 

jongerenactiviteiten (bijvoorbeeld Puberacademie).  

 
Functie-eisen Ben jij?  

• Iemand die kan aansluiten bij de leef en belevingswereld van 
jongeren met een LVB? 

• Een doorpakker die snel en doortastend aan de slag gaat en 
niet te lang in ideeën blijft hangen? 

• Iemand die duidelijkheid en overzicht kan creëren? 
• Een collega die graag samenwerkt in een klein team maar ook 

zelfstandig aan de slag gaat? 
• Onderzoekend, nieuwsgierig en doortastend als het gaat om 

een grote verscheidenheid aan mensen en taken? 
• Een creatieve motivator die met veel enthousiasme met 

jongeren kan samenwerken? 
• Conflictsituaties of spanning niet uit de weg gaat? 
• Een collega die waarde hecht aan duidelijke communicatie en 

overdracht? 
 
Dan zijn we opzoek naar jou! 

 
Gewenste opleiding/ 
ervaring 

HBO niveau 

Salaris Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, afhankelijk 
van opleiding en ervaring, schaal 7. 

 
Periode Een contract voor de duur van in ieder geval een jaar, met eventueel 

uitzicht op een vast dienstverband. 

 
Sollicitatieprocedure Sluitingsdatum reacties: 17 juni. 

Gesprekken vinden plaats op: 27 en 28 juni. 

 
Nadere informatie Op www.dewilg.nl of bij Sofie Kock via: 030-251 36 72 

http://www.dewilg.nl/


 
Reacties naar Sofie Kock, programmamanager; info@dewilg.nl. 
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