
 

Vacature studentcoördinator (ca. 16 uur/week) 
Connect Generations verbindt studenten die woonruimte zoeken en zorgorganisaties die 

woonruimte ter beschikking stellen. In ruil voor een woonruimte verrichten studenten 

vrijwilligerswerk. Connect Generations verbindt zo op een leuke en praktische manier generaties 

met elkaar. Door het zijn van een ‘goede buur’ en verrichten van 30 uur vrijwilligerswerk bij 

zorgontvangenden, bevorderen studenten het woonklimaat, dragen hun steentje bij aan de 

participatiesamenleving en beperken hun studieschuld. Het uitgangspunt is liefdevolle aandacht 

hebben voor de bewoners van de zorgorganisatie, het zorgpersoneel ontlasten en het verminderen 

van de eenzaamheid. De student ontvangt hiervoor woonruimte, bouwt aan waardevolle 

contacten en doet prachtige ervaringen op. 

Gezocht 
Ter versterking van de organisatie zoeken we een studentcoördinator voor 16 uur per week, uit te 

bouwen naar meer dagen (in overleg). Er is veel ruimte om je werktijd zelf in te vullen en je kunt veel 

van het werk vanuit huis doen. 

Functieomschrijving 
Als studentcoördinator bied je ondersteuning aan studenten bij de plaatsing en inwoning binnen 

zorgorganisaties. 

Je bent betrokken bij de selectie van studenten, het contact over de plaatsing en contractuele 

afhandeling. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de studenten die binnen de zorgorganisaties 

wonen. Dit contact bestaat uit evaluaties over het woonklimaat en meedenken over het aanbod aan 

vrijwilligerswerk dat studenten in de organisaties doen. Daarnaast wordt je betrokken in de 

doorontwikkeling van Connect Generations. 

Werkzaamheden 
Als studentcoördinator voer je de volgende werkzaamheden uit: 

• Intake en screeningsgesprekken met de studenten. 

• Begeleiding van plaatsing van studenten. 

• Bijhouden studentenbestand en verzorgen contracten. 

• Begeleiding inzake gebruik Connect Dossier * 

• Ondersteuning van inwonende studenten, door met hen mee te 

denken, te adviseren en indien nodig te corrigeren. 

• Adviseren van studenten en zorgorganisatie in 

vrijwilligersactiviteiten. 

• Meedenken met doorontwikkeling van Connect Generations. 

* Het Connect Dossier is een website, waar de zorgorganisatie het 

rooster in plaatst en de studenten hun vrijwilligersuren in beheren. 

 



 
 

Vereiste kwalificaties 
• Goede contactuele eigenschappen. 

• Coaching- en begeleidingsvaardigheden. 

• Vermogen om mee te denken over de werkwijze, ontwikkelen en optimaliseren van de 

vrijwilligerstaken van de studenten. 

• Is punctueel en betrouwbaar in werkzaamheden. 

• Affiniteit met bijhouden van (studenten) bestanden, online informatie omgevingen (Connect 

Dossier) en ordelijke afhandeling van contracten. 

• Gericht op het belang van de zorgorganisatie en de studenten, toont aandacht en betrokkenheid. 

• Werkt vanuit intrinsieke waarden en respecteert die van anderen. 

• Zelfstandig kunnen werken. Toont initiatief wanneer dat nodig is binnen afgesproken kaders. 

• Gaat zorgvuldig om met informatie en toont respect voor de privacy van anderen. 

• Is representatief. 

• Als je een zorgachtergrond hebt, is dat een pré.  

• Minimaal HBO denk en werkniveau. 

We bieden 
Werken in een uitdagende omgeving van een groeiend (sociaal) bedrijf dat gericht is op verbinding 

van generaties, ontwikkeling van studenten en zorg en aandacht voor de medemens. 

In een afwisselende, uitdagende en betrokken omgeving. 

Werkend vanuit Christelijke waarden, die we actief (en ontspannen) betrekken in onze 

werkzaamheden. 

Veel ruimte voor het nemen van eigen initiatief, een ruime verantwoordelijkheid binnen de 

gevraagde taken, met ondersteuning vanuit de organisatie. 

Werken met de leuke doelgroep studenten, inclusief veel contactmomenten. 

Uitzicht op een groeiende samenwerking en werkzaamheden. 

Er is geen sprake van een dienstverband tussen de studentcoördinator en Connect Generations, 

maar er wordt een overeenkomst gesloten op basis van opdrachtnemer en opdrachtgever (Opting-

in). Het is geen voorwaarde om hiervoor ook andere opdrachtgevers dan Connect Generations te 

hebben. Voor de werkzaamheden genoemd in deze functie wordt je uitbetaald volgens afspraak. 

Reactie of contact? 
Je reactie op of vragen over deze vacature kun je sturen naar Gitta Klopper: 

info@connectgenerations.nl 


