
 

 

Tijdelijke vacature: Projectcoördinator Maatje040 (onderdeel van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven) 

 

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven bestaat sinds 1969 en heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een 
professionele vrijwilligersorganisatie die een belangrijke plaats inneemt binnen het sociaal domein in Eindhoven. De 
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven bestaat uit twee onderdelen; Maatje040 en Werkplaats Financiën. Via Maatje040 en 
Werkplaats Financiën verbinden we jaarlijks een paar duizend vrijwilligers aan degenen die het hard nodig hebben. 

Vacature Maatje040 
Eindhovenaren die Eindhovenaren helpen. Dat is Maatje040 in een notendop. De Maatjes zorgen ervoor dat inwoners 
maatschappelijke kunnen blijven functioneren op een manier die bij hen past. Rond de 600 vrijwilligers leveren als Maatje 
zo een belangrijke bijdrage aan de informele zorg in Eindhoven. Daarbij worden ze begeleid en ondersteund door de 
projectcoördinatoren die elke één of meerdere projecten onder hun hoede hebben. 
 

Ter vervanging van zwangerschapsverlof komt er in ons coördinatorenteam een plekje vrij: 
Projectcoördinator BegeleidingsMaatje voor 20 - 24 uur (uren en werkdagen zijn bespreekbaar)  
Dit is een tijdelijke functie van maart tot september 2023. 

* BegeleidingsMaatje bestaat uit de projecten CoachMaatje, BuddyMaatje en DementieMaatje. Voor uitleg over deze 

projecten zie www.maatje040.nl. 

 
De functie 

• Je ondersteunt en begeleidt de Maatjes in het project op coachende wijze. 

• Je draagt zorg voor een juiste match tussen Maatje en hulpvrager. 

Je profiel  

• Je bent een (aankomende) professional met interesse in het sociaal domein en de vrijwillige inzet/informele zorg. 

• Je bent een proactieve, oplossingsgerichte aanpakker. 

• Je hebt geen probleem met de dinsdag als verplichte werkdag (overige werkdagen in overleg). 

• Je hebt zin in het werken in een organisatie die midden in de samenleving staat en volop in beweging is.  

We bieden jou een: 

• samenwerking met fijne collega’s en zeer betrokken Maatjes en vrijwilligers; 

• salaris conform CAO Sociaal Werk; 

• tijdelijke aanstelling voor 6 maanden. 

  
Jouw reactie 
Ben je enthousiast? Neem dan contact op met judithvandebelt@maatje040.nl of stuur je sollicitatie naar 
sollicitatie@maatje040.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je op werkdagen tussen 12 en 13 uur (met uitzondering van 
m.u.v. de periode van 24 december tot 9 januari) bellen naar Judith van de Belt 06-30483901 of je vraag stellen per mail: 
info@maatje040.nl.  
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op  www.maatje040.nl en www.werkplaatsfinancienXL.nl 
Maatje040 is onderdeel van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.  
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