
SafeWings zoekt een:  
 

Coördinator pleegouderactiviteiten  
8 uur per week   

 
Wat zoeken wij: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker/vrijwilliger die zich als coördinator 
pleegouderactiviteiten wil inzetten voor SafeWings. Deze functie heeft twee accenten: je kan je in 
pleegouders verplaatsen en met hen meedenken en daarnaast heb je organisatorisch talent. 
De coördinator pleegouderactiviteiten: 

• Heeft de algehele verantwoording en organisatie voor alle pleegouderactiviteiten van 
SafeWings  

• Legt contact met pleegouders over hun ondersteuningsvraag  
• Organiseert voor iedere activiteit de locatie, inzet vrijwilligers, deelnemers, faciliteiten, e.d. 
• Draagt de verantwoordelijkheid voor deelnemende vrijwilligers en of stagiaires 
• Is beschikbaar voor pleegouders voor advies, troost en verwerkingsvragen  
• Werkt samen met de staf, vrijwilligers en externe trainers 

 
SafeWings is als organisatie volop in beweging, groei en ontwikkeling. Daarom zoeken we vooral een 
vrijwilliger die het leuk vindt om in een dynamische werkomgeving actief te zijn, gericht is op mensen 
en zich kan verplaatsen in het belang van pleegouder en vrijwilliger. Je werkt samen in een staf met 
ongeveer ca. 5 collega’s. Ons kantoor is in Gouda, maar vaak kun je ook vanuit huis werken. Je bent 
gemiddeld 1 dag per week beschikbaar en kan eens per 14 dagen op woensdagmorgen aansluiten bij 
het werkoverleg. De schoolvakanties zijn zo goed als altijd vrij. 
  
Wij zoeken iemand met de onderstaande vaardigheden: 

• Kan zich verplaatsen in de positie van pleegouders en kan hen motiveren, enthousiasmeren 
en waarderen 

• Heeft oog voor persoonlijke omstandigheden van pleegouders. Je bent bij voorkeur zelf 
(ex)pleegouder 

• Kan organiseren en weet van aanpakken 
• Kan bruggen bouwen tussen mensen 

 
Heb je interesse en herken je jezelf in de bovenstaande kwaliteiten, neem dan contact met ons op. 
 
Wat bieden wij: 
Je kunt bij SafeWings leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen. Het is verantwoordelijk werk waarbinnen 
je veel ruimte krijgt voor eigen inbreng. SafeWings biedt medewerkers een goede begeleiding. Er zijn 
vanuit de ervaring al uitgewerkte formats beschikbaar voor de organisatie van pleegouderactiviteiten 
waarop je kunt voortborduren. Je werkt in een leuke staf en een enthousiast bestuur.  Wij bieden 
een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. 
 
Wie zijn wij: 
SafeWings is een vrijwilligersorganisatie opgericht door pleegouders voor pleegouders. Het 
opvoeden van pleegkinderen is een mooie taak. Maar het vraagt ook veel van pleegouders. 
SafeWings ondersteunt pleegouders op twee manieren: 
• Wij zorgen er voor dat de pleegkinderen één keer per maand op zaterdag een leuke activiteit 

hebben. Dan hebben de pleegouders een dagje vrij af. 
• Pleegouders kunnen bij SafeWings elkaar op inspirerende gesprekavonden ontmoeten en diverse 

trainingen volgen zodat ze hun taken als pleegouder nog beter kunnen vervullen. 



We zijn actief in Zuid-Holland, werken met ca. 30 vrijwilligers en bereiken per jaar gemiddeld 250 
pleegouders. Wil je meer weten kijk even op onze website: www.safewings.nl 
 
Wil je kennismaken? 
Heb je interesse om vrijwilliger bij SafeWings te worden, dan maken wij graag met je kennis. Je kunt 
contact opnemen via contact@safewings.nl of het contactformulier invullen op www.safewings.nl . 
Bellen kan ook 0614243447 
 

 


