
                                                                                                                                            

 Vacature coördinator supportersteam Herstelcentrum PlanH 2021 

Vacature: coördinator / kartrekker supportersteam herstelcentrum 
 
Bij PlanH geloven wij dat iedereen iets kan betekenen voor de maatschappij.  
De komende tijd werken we aan het vernieuwen van onze zorg: we gaan herstelgericht werken! 
 
Herstelcentrum Gewoon Goed Uden & PlanH Werkt wordt een inspirerende ontmoetingsplaats voor 
iedereen, waar verhalen welkom zijn en gedeeld worden. Waar iedereen zich altijd veilig en welkom 
voelt.   
 
Wil jij met ons betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het Herstelcentrum en het 
supportersteam coördineren? 
 

Dan zien we jou heel graag als coördinator van het supportersteam ! 
 
Als coördinator ondersteun je het supportersteam in het goed uitvoeren van de taken: 

(zie: vakature “lid suppotersteam”) 
• Je organiseert trainingen en inspiratiebijeenkomsten voor de leden 
• Je sluit aan bij bijeenkomsten in Uden om bekendheid te geven aan het Herstelcentrum 
• Je helpt mee met de PR/communicatie, Social Media, flyers uitdelen, enz 
• Je organiseert open dagen, activiteiten en voorlichtingsmomenten op het Herstelcentrum 
• Je organiseert de werving van nieuwe supporters  
• Je draagt bij in de ontwikkeling van een jaar/content planning voor het supportersteam 
• Je geeft input voor de nieuwsbrief 
• Je bent het aanspreekpunt voor de leden van het supportersteam en zorgt dat het team en 

verbinding houdt  
• Je zet de leden in bij activiteiten/taken waar ze zin in hebben en waar ze goed in zijn; je hebt 

een goed overzicht wat de supporters doen en ondersteunt hen waar nodig 
• Je hebt ervaring in coördineren en omgaan met groepen mensen 

 
Wat biedt het Herstel centrum jou als coördinator? 

• Deelnemen aan een fantastisch herstelcentrum! 
• Goede ondersteuning in de functie van een ervaren herstelmedewerker 
• Trainingen en inspiratiedagen  
• PR materiaal 
• Kennismaking met de hele organisatie, PlanH en Gewoon Goed 
• Voldoende informatie over de activiteiten en de ontwikkeling van het Herstelcentrum 
• Een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersvergoeding 
• Meedoen met ons pretpakket (o.a. uitstapje, drankje/hapje, kerstpakket) 
• Deelnemen in een geweldig team! 

 
• We hopen dat je gemiddeld 4 uur per week inzetbaar bent voor deze functie 

 
 
 

Interesse? Enthousiast? Meld je bij Jay van Boxtel 
 


