
 
 
VACATURE VOORZITTER VCW  
 
Algemeen: 
De Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) heeft, sinds haar oprichting in 1983, een 
sleutelrol in de Gemeente Wassenaar. Haar sleutelrol bestaat uit een aantal taken en is in het kort 
samen te vatten door; het ondersteunen, promoten en waarderen van vrijwilligerswerk (vrijwillige 
inzet) en het bevorderen van participatie van mensen die niet ‘mee (kunnen) doen’ in de 
Wassenaarse samenleving (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders). 
Daarnaast zijn er in de loop der jaren enkele initiatieven/activiteiten ontstaan ter ondersteuning van 
de Wassenaarse samenleving. 
De financiering van de VCW wordt hoofdzakelijk verkregen vanuit subsidie van de Gemeente 
Wassenaar en in kleine mate door sponsoring en donatie van bedrijfsleven en fondsen en opbrengst 
van activiteiten. 
 
Organisatie: 
Binnen de VCW zijn 3 betaalde parttime medewerkers als team actief, nl. een coördinator, een coach 
participatie en een algemeen medewerker, die een sturende taak naar vrijwilligers en activiteiten 
hebben alsmede een uitvoerende rol. De coördinator is tevens belast met de algemene leiding van 
de VCW en heeft een sterk adviserende rol naar/in het bestuur. Veel uitvoerende taken worden 
opgepakt door een 50-tal vrijwilligers waarvan sommigen tevens een coördinerende rol op 1 
activiteit vervullen. Het bestuur (3-5 leden) heeft de eindverantwoordelijkheid voor beleid en 
uitvoering in deze informele organisatie. 
 
Belangrijkste taken van het bestuur: 

1. Het opstellen en bewaken van een korte en een middellang beleidsplan in samenwerking 
met de coördinator; 

2. Het vaststellen en monitoren van het operationeel plan (activiteitenplan) in samenwerking 
met team; 

3. Het opstellen en bewaken van de financiële begroting; 
4. Jaarlijkse (financiële) verantwoording 
5. Het gezamenlijk kennis ophalen over de ‘markt’; wat speelt er gemeentelijk, politiek en 

maatschappelijk op het gebied van vrijwillige inzet en participatie; 
6. Zorgdragen voor een goed personeels- en vrijwilligersbeleid; 
7. Dragen van eindverantwoordelijkheid naar Gemeente Wassenaar. 

 
Huidige situatie: 
De VCW wordt geleid door de coördinator. Het team van betaalde medewerkers is gebalanceerd, 
deskundig, gemotiveerd en zelfsturend, d.w.z. neemt verantwoordelijkheid binnen beleidslijnen te  
werken. De feitelijke rol van het bestuur is derhalve niet sturend en/of directief maar is gericht op 
het faciliteren, ondersteunen, adviseren en daar waar nodig coachen van het team.  
 
Profiel van de nieuwe voorzitter: 
De VCW is op zoek naar een voorzitter met hart en aantoonbare affiniteit voor de kerngebieden van 
de VCW en bij voorkeur een goed netwerk binnen Wassenaar. Hij/zij is onafhankelijk en er is geen 
sprake van belangenverstrengeling. Kan goed luisteren, verbinden, motiveren en enthousiasmeren. 
Opererend in een team. Is in samenwerking met de coördinator een positief ‘uithangbord’ voor de 
VCW.  
De functie wordt vervuld op vrijwillige basis en de benoemingstermijn is voor een periode van 3 jaar 
met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 3 jaar. 

 


