
SafeWings zoekt een vrijwilliger voor de functie: 
 

 
Medewerker communicatie en P.R.  

 
 
Ben jij goed in digitale communicatie, bereik jij mensen via facebook en nieuwsbrieven?  
Kun jij mensen langs deze wegen enthousiasmeren? 
 
SafeWings communiceert langs verschillende digitale wegen met pleegouders. Hiervoor zetten we 
onze website in en maken gebruik van facebook, mailinglijsten en nieuwsbrieven. Wij zoeken een 
enthousiaste vrijwilliger die in nauwe samenwerking met de staf en het bestuur deze taak wil 
uitvoeren, beheren en verder wil ontwikkelen. Het is een uitdagende functie waarin binnen nog veel 
ruimte is voor nieuwe ideeën. Jouw expertise maakt het verschil. Wij zoeken iemand met een 
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en vanuit scholing of ervaring bekend is met de 
(digitale) communicatiewereld. Je kunt planmatig werken en ben in staat in een klein team prettig 
samen te werken.  
 
Wat bieden wij: 
Je kunt bij SafeWings leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen. Het is verantwoordelijk werk waarbinnen 
je veel ruimte krijgt voor eigen inbreng. De functie is beschikbaar als vrijwilliger met een vrijwilligers 
vergoeding. Je krijgt een goede begeleiding met vaste contactpersonen waar je op kunt terugvallen. 
Er is een inwerkperiode en feedback. Gemiddeld werk je 4 tot 8 uur per week. De tijden kun je 
grotendeels zelf inplannen. Eén keer per maand is er op woensdag een stafoverleg van 10.00 tot 
12.00 uur.  
 
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 ervoor 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. Na een 
gesprek kun je een proefperiode meedraaien waarna we gezamenlijk beslissen of dit vrijwilligerswerk 
goed past. Je kunt contact opnemen via contact@safewings.nl of het contactformulier invullen op 
www.safewings.nl. Bellen kan ook 06 14243447. 
 


