
 

 

 
 

   
 

Vacature: Vrijwilligerscoördinator x/v/m 
 
Uren: 12 uur per week, per zo spoedig mogelijk 
 
CAPSLOC is hét pop- & cultuurpodium van Capelle aan den IJssel. Met een concertzaal, 
een geluidsstudio, café, terras, workshopruimte/danszaal, oefenruimte, allemaal 
multifunctioneel inzetbaar. CAPSLOC is een culturele broedplaats waar je gevestigde 
namen vindt, maar ook inspirerende, uitdagende en onontdekte verrassingen. Of je nu 
houdt van gierende gitaren, spannende verhalen of beats die je voelt tot in je tenen, 
CAPSLOC biedt kansen en creëert mogelijkheden om talent te ontwikkelen.  

Vrijwilligers zijn letterlijk de CAPS in CAPSLOC, ze verrichten allerlei soorten werkzaamheden 
en laten de plek echt tot leven komen! Diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid vinden we 
heel belangrijk. Iedereen is welkom!  
 
CAPSLOC is onderdeel van Welzijn Capelle. Welzijn Capelle biedt ondersteuning, 
begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen 
ertoe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse 
samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar.   
Het stimuleren van diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt bij Welzijn 
Capelle, wij streven naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.  
  
Ten behoeve van het in goede banen leiden van de inzet van onze vrijwilligers, zijn wij op 
zoek naar een vrijwilligerscoördinator voor 12 uur per week.  
 
Als vrijwilligerscoördinator ga je je met name bezighouden met onderstaande 
werkzaamheden: 
 
Taken: 
• Het bijhouden en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.   
• Werving van nieuwe vrijwilligers en het voeren van intakegesprekken.  
• Het inroosteren van vrijwilligers en het voeren van de bijbehorende administratie.  
• Het onderhouden van persoonlijk contact met vrijwilligers en het stimuleren van 

onderlinge teamvorming.   
• Organiseren van activiteiten om onderling contact en betrokkenheid van vrijwilligers 

met CAPSLOC en te versterken, zoals borrels, uitje en diverse trainingen voor nieuwe en 
bestaande vrijwilligers.   

• Zorgdragen voor regelmatige communicatie richting vrijwilligers via een nieuwsbrief of 
andere communicatie uitingen.    

• Zorgen voor een veilige en fijne werkomgeving voor onze vrijwilligers.  
• Het vervullen van de rol van productieleider tijdens activiteiten.  
 



 

 

 
 

   
 

Wij zoeken iemand die: 
• MBO+ /HBO werk-/denkniveau heeft.  
• Interesse en affiniteit heeft met popcultuur.    
• Minimaal 2 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie.   
• Goede sociale, communicatieve (zowel schriftelijk als mondeling) en leidinggevende 

vaardigheden heeft, en weet om te gaan met een diversiteit aan culturen en 
achtergronden.   

• Doortastend is en probleemoplossend kan handelen  
• Kan luisteren, individuele en groepsgesprekken kan voeren, niet bang is voor 

weerstand en kritiek en hier mee om kan gaan.    
• Verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zelfstandig, flexibel en stressbestendig is.  
• Gevoel voor gastvrijheid heeft en bij voorkeur affiniteit met horeca.  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.  
• Bij voorkeur woonachtig is in (of nabij) gemeente Capelle aan de IJssel.   
 
Wat bieden wij?   
- De functie is voor een periode van een jaar met uitzicht op verlenging. Bij gebleken 
geschiktheid behoort verlenging naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot de 
mogelijkheden.   
- Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk.   
- Salaris: schaal 7 of 8, de inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.   
 
Inlichtingen / sollicitatie   
Je schriftelijke reactie kun je uiterlijk op donderdag 8 september mailen naar: 
solliciteren@welzijncapelle.nu  
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Paul van Venrooij, Hoofd 
productie, verhuur & horeca, 010 - 258 78 50, e-mail: paul@capsloc.nl   
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  

 


