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Stichting Pelita is een landelijke organisatie die zich inzet voor Indische en Molukse 
oorlogsbetrokkenen. Bij onze hulp- en dienstverlening gaan we uit van een cultuur sensitieve 
en contextgebonden benadering Onze kerntaken zijn het opstellen van sociale rapportages 
in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, het bieden van sociale dienstverlening 
aan de doelgroep en het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast staat 
Stichting Pelita voor kennisoverdracht en borging van doelgroep- en contextkennis aan 
zorgaanbieders intra- en extramuraal.  

Stichting Pelita is als partner aangesloten bij Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep 
van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende 
gebeurtenissen en psychotrauma. 

Stichting Pelita zoekt per direct een 

Beleidsadviseur sociale dienstverlening en 
vrijwilligerswerk (binnendienst) m/v 

voor 36 uur per week  

Algemene informatie  
De werkzaamheden komen voort uit de reguliere taken van de instelling op het gebied van 
de sociale dienstverlening voor oorlogsbetrokkenen. Deze werkzaamheden bestaan met 
name uit de verdere ontwikkeling en implementatie van het vrijwilligersbeleid in de 
dienstverleningsactiviteiten Speerpunt van dit beleid in de komende jaren is de inzet van 
vrijwilligers bij het versterken, verbinden dan wel opbouwen van sociale netwerken van 
waaruit informele zorg aan de doelgroepen kan worden georganiseerd. De beleidsadviseur 
werkt nauw samen met de regionale professionals en legt verantwoording af aan het MT-lid 
dat het vrijwilligerswerk in portefeuille heeft. De medewerker heeft een landelijke functie en 
heeft Diemen als standplaats. Van de medewerker zal ook in weekenden inzet worden 
gevraagd. 
 
Functie informatie 

 Volgt ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek 
en/of binnen de sector) op het terrein van vrijwilligerswerk en de dienstverlening binnen 
het sociale en zorgdomein en adviseert de leidinggevende over het te voeren beleid op 
deze terreinen. 

 Werkt het vrijwilligersbeleid verder uit binnen de gestelde kaders van de leidinggevende. 

 Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten en 
projecten en levert een bijdrage aan de implementatie daarvan. 

 Ondersteunt de buitendienst bij de implementatie van het vrijwilligerswerk. 

 Ondersteunt de binnendienst bij de verdere inrichting van een passende backoffice voor 
het vrijwilligerswerk. 

 Signaleert en analyseert knelpunten bij de landelijke implementatie van het 
vrijwilligersbeleid en stelt adviezen op om die op te lossen. Levert na vaststelling van de 
oplossingen een bijdrage aan de implementatie daarvan. 

 Levert een bijdrage aan de samenhang en kwaliteitsbewaking van het landelijke 
dienstenaanbod door vrijwilligers. 
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 Levert een bijdrage aan de landelijke afstemming van dienstverleningsactiviteiten en 
coördinatie van overlegvormen, themadagen en deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers, en houdt hier het overzicht over. 

 Ondersteunt de ontwikkeling van vormen van dienstverlening en projecten waar 
vrijwilligers ingezet worden, aansluitend op de regionale behoeften en mogelijkheden.  

 Maakt de toekomstige (regionale) behoefte aan vrijwilligers inzichtelijk en ontwikkelt 
(innovatieve) oplossingen om in die behoefte te voorzien. 

 Ondersteunt de planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers. 

 Legt en onderhoudt contacten met relevante (vrijwilligers) organisaties en 
burgerinitiatieven op het gebied van de (in)formele zorg. 

 Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden. 

 
Functie vereisten 

 HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van sociaal-agogisch werk. 

 Kennis van de geschiedenis van de doelgroep en de psychosociale gevolgen daarvan 
dan wel in staat zich die kennis snel eigen te maken.  

 Ervaring dan wel affiniteit met het werken t.b.v. Indische en Molukse doelgroep is een 
pré. 

 Kennis van de drie zorgwetten Wmo, Zvw en Wlz. 

 Ruime ervaring met het werken met en coachen van vrijwilligers en het ondersteunen 
van professionals. 

 Ervaring met het zelfstandig opzetten van vrijwilligersprojecten. 

 Ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken. 

 Kennis van de wijze waarop welzijn & zorg is georganiseerd en de relevante 
ontwikkelingen binnen het sociale en zorgdomein. 

 Kennis van en ervaring met projectmatig werken. 

 Ervaring met verandertrajecten is een pré. 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het in- en extern  
communiceren op alle niveaus. 

 Integriteit en discretie bij het omgaan met en verwerken van vertrouwelijke gegevens. 

 Dienstverlenende, klantgerichte en ondernemende instelling. 

 In verband met de landelijke functie is bezit van een rijbewijs en eigen vervoer een pré. 
 

Stichting Pelita hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en 
respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

 De aanstelling is voor de duur van een jaar. Na een jaar worden de resultaten 
geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten wordt een besluit genomen over een 
verlenging. 

 De salariëring vindt plaats volgens de FWG salarisstructuur; de functie is ingedeeld in 
functiegroep FWG 55. 

 De secundaire arbeidsvoorwaarden – waaronder eindejaarsuitkering– zijn geregeld 
overeenkomstig de CAO-GGZ. 
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Heb je interesse? Jouw reactie met een motivatiebrief en een CV kun je voor 2 september 
2017 mailen naar vacature@arq.org, t.a.v. Petra Ruijter-Roos, hoofd P&O, onder vermelding 
van vacaturenummer 17 08 04. 
Algemene informatie over Stichting Pelita is te vinden op www.pelita.nl. en algemene 
informatie over Stichting Arq op www.arq.org. Heb je nog vragen? Mail of bel naar Nico 
Papilaja (n.papilaja@pelita.nl; 06-10904080) of na 14/08/2017 naar Harriet Ferdinandus 
(h.ferdinandus@pelita.nl; 06-53361162). 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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