
Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch 

Leergeld Den Bosch zoekt een coördinator (scw3) 

Ruim 2700 Bossche kinderen komen uit gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.  
Mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken. We merken dat veel mensen ons (nog) niet 
kennen. Ons doel de komende jaren is dan ook ons bereik te vergroten, zodat we nog meer kinderen 
kunnen helpen. Dit vraagt om een efficiënte aanpak en uitvoering waarbij we ons richten op  
samenwerking met andere lokale organisaties. Dit vraagt komende jaren ook een andere aanpak van 
iedereen die binnen de organisatie hierin een rol speelt. De coördinator en een ondersteuner 
vrijwilligers en een team van ca. 25 vrijwilligers voeren het dagelijks werk van Leergeld  
‘s-Hertogenbosch uit. Een meewerkend bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op hoofdlijnen 
aan.  

Vanwege het vertrek van de huidige coördinator zoekt het bestuur van Leergeld ‘s-Hertogenbosch 
per 1 augustus 2021 een: 

Coördinator (16 uur per week) tot en met 31 december 2022.
Daarna kan het aantal uur per week veranderen.

De coördinator is verantwoordelijk voor: 

o Het functioneel aansturen van de Ondersteuner vrijwilligers en administratie, de administratief
medewerkers en intermediairs.

o Procesbegeleiding van het veranderproces.
o Het organiseren van een adequate afhandeling van de aanvragen
o Samenwerking met lokale organisaties versterken
o Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het armoedebeleid en vertalen naar

Leergeld
o Het informeren over de voortgang en signaleren van knelpunten en relevante trends aan het

bestuur.

Taken: 

o Geeft functioneel leiding aan de Ondersteuner Vrijwilligers en administratie en indirect aan de
intermediairs en administratief medewerkers (allen vrijwilligers).

o Draagt zorg voor vrijwilligers beleid  dat de betrokkenheid met Leergeld onder intermediairs en
administratief medewerkers  behoudt en versterkt.

o Ziet toe op het adequaat afhandelen en verwerken van de aanvragen.
o Signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen in de afhandeling van de aanvragen.
o Draagt zorg voor rapportage en het jaarverslag, signaleert trends en ontwikkelingen.
o Komt met voorstellen voor uitbreiding/wijziging van het aanbod en vrijwilligersbeleid.
o Vertaalt vastgesteld beleid naar concrete activiteiten.



Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch 

o Legt en onderhoudt - contacten met instanties rondom armoede problematiek.
o Draagt mede zorg voor communicatie en promotie van Leergeld ’s-Hertogenbosch.

Deze functie vraagt om een kandidaat met de volgende eigenschappen: 

o HBO-opleidingsniveau
o Heeft kennis van de welzijnssector en bij voorkeur van de sociale kaart van de gemeente ’s-

Hertogenbosch.
o Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen.
o Toont groot enthousiasme voor de doelstelling van de Stichting Leergeld.
o Heeft feeling met de doelgroep/aanvragers.
o Heeft een proactieve en ondernemende instelling.
o Beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren en coachen van medewerkers.
o Is flexibel en zelfstandig.
o Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
o Heeft kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen en databases; beheerst digitale

vaardigheden.
o Is vaardig met Windows en het Office-pakket.

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij bieden je een belangrijke rol in een dynamische organisatie die in toenemende mate bijdraagt 
aan de toekomstkansen van kinderen uit arme gezinnen. Je krijgt volop ruimte om je eigen ideeën en 
creativiteit in te zetten om de impact van Leergeld ’s-Hertogenbosch verder te vergroten.  

Voor vragen over Stichting Leergeld en de functie kun je je wenden tot Jeannette Dorresteijn 
(voorzitter leergeld 06 53723850) 

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Roel Bieleveldt, manager P&O Farent. Te bereiken 
op tel 088 0237500. 

Enthousiast? 

Reageren kan tot en met 29 juli 2021 via sollicitaties@farent.nl o.v.v. sollicitatie Leergeld (svp erbij 
vermelden in verband meerdere sollicitatieprocedures). De gesprekken zijn gepland in de week van 
9 augustus.

Inschaling SCW 3, schaal 8 

Het betreft een aanstelling bij Farent. 
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