
   Stichting De Baan is op zoek naar een 

   cultureel werker voor 24 uur per week 

 

Stichting De Baan  

De Baan is een professionele vrijwilligersorganisatie, die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een  

verstandelijke beperking in de regio Zuid-Kennemerland. De Baan staat voor plezier, ontspanning, participatie,  

ontmoeting en verrijking. Met de vele clubs en cursussen, uitstapjes en vakanties levert De Baan een positieve  

bijdrage aan de invulling van de vrije tijd.  

 

De functie  

Je bent een enthousiaste duizendpoot die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je bent een teamplayer die goed zelf-

standig kan werken. Je zet passende vrijetijdsactiviteiten op voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking 

en coördineert deze ook. Denk ook aan vakanties, weekendjes weg en uitjes. Hierbij werk je samen met de bijna 

200 vrijwilligers, die zijn verbonden aan de Baan.  

 

Taken  

- Coördinatie van clubs en cursussen 

- Het werven en begeleiden van vrijwilligers & stagiaires 

- Het werven van nieuwe deelnemers en het zorgdragen voor een goede sfeer binnen de activiteiten 

- Verbinding maken in het sociaal domein op het gebied van  zorg, welzijn en speciaal onderwijs (waaronder  

  voorlichting geven op scholen) 

- Nieuwe (samenwerkings) activiteiten opzetten gericht op het sociaal domein  

- Administratief werk m.b.t. deelnemers en vrijwilligers  

 

Functie eisen 

- Je hebt een relevante MBO 4 of HBO opleiding. 

- Aantoonbare kennis van de WMO en de huidige ontwikkelingen. 

- Enkele jaren ervaring in het werken met vrijwilligers. 

- Kennis van de doelgroep mensen met een (licht) verstandelijke beperking is een pré.  

- Binding met de regio Zuid-Kennemerland (Haarlem en omstreken). 

- Je bent sterk in plannen, organiseren & improviseren. 

- Uitstekende mondelinge vaardigheden. Het geven van een presentatie schrikt jou niet af. 

- Je bent flexibel (accent op 3 vaste werkdagen, maar ook regelmatig in de avond of in het weekend 

- Je kunt netwerken. 

- Je bent digitaal vaardig & maakt gebruik van sociale media. 

 

Wij bieden 

Een uitdagende functie in een klein, enthousiast en daadkrachtig team. De functie is ingedeeld in schaal 7 volgens 

de cao Welzijn en Dienstverlening. Het betreft een aanstelling voor half jaar, met uitzicht op verlenging bij goed 

functioneren.  

 

Informatie 

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Jony Meekel, tel. 023-5314463.  

Sollicitaties kunnen ingediend worden t/m zondag 28 juni en kun je richten aan de directie: 

Jony Meekel, directie@stichtingdebaan.nl.   

De gesprekken voor de 1ste ronde vinden plaats op donderdag 2 juli, de 2e ronde is op donderdag 9 juli.   

mailto:directie@stichtingdebaan.nl

