
Vacature Coördinator Emmaus Bilthoven 
voor 36 uur per week 
 

Emmaus Bilthoven 
We zijn een organisatie onder de paraplu van de Emmausbeweging. Deze is gestart door Abbe Pierre 

na de tweede wereldoorlog om mensen met een bestaansminimum te helpen te overleven. 

Goederen die nog gebruikt kunnen worden, worden ingezameld en deze welvaartsresten worden 

opnieuw gebruikt en verkocht. Emmaus Bilthoven werkt met enkele vaste medewerkers en een 

ongeveer 60 vrijwilligers. De winst wordt gebruikt om projecten te ondersteunen. De vrijwilligers zijn 

een groep van zeer verschillende eigenschappen, van jong tot oud en van stil tot uitbundig. Ze 

werken allemaal minstens twee halve dagen in de week en hebben vaste taken, maar vallen ook in 

op het werkterrein van anderen als dit nodig is. Het is duidelijk dat de coördinatie van deze groep 

enige sociale vaardigheden vraagt en een uitdaging is. De functie van coördinator is vrij gekomen. 

Voor meer informatie over Emmaus Bilthoven kijk op onze website https://emmaus-debilt-

bilthoven.nl  

Organisatie Emmaus Bilthoven 
Emmaus Bilthoven heeft een platte organisatiestructuur. Het bestuur stuurt de algemeen 
coördinator aan. Deze stuurt de drie vaste medewerkers aan wat betreft hun taken. Alle andere 
leden van de Emmaus gemeenschap zijn vrijwilligers, ook de bestuursleden. De bestuursleden zijn 
voor de algemeen coördinator gemakkelijk toegankelijk, ook buiten de formele contactmomenten. 

De coördinator 
De algemeen coördinator is een duizendpoot, die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. We 
zoeken iemand die de Emmaus gedachte ondersteunt en geen moeite heeft met het omgaan met 
mensen van diverse pluimage. Een HBO werk- en denkniveau is een gewenst evenals ervaring met 
leiding geven, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie. De algemeen coördinator combineert 
zakelijk inzicht met het begeleiden en coachen van medewerkers en vrijwilligers en het onderhouden 
van relaties met externe partijen. Hij of zij is doelgericht en flexibel, heeft mensenkennis, is 
oplossingsgericht, kan zich dienstbaar opstellen en van daaruit leiding geven. Zo nodig werkt hij mee 
met de medewerkers en vrijwilligers. 
De algemeen coördinator is in dienst van de vereniging Emmaus Bilthoven. De vereniging hanteert 
eigen arbeidsvoorwaarden en een eigen loongebouw, passend binnen de afspraken van de Federatie 
Emmaus Nederland. Het loon van de algemeen coördinator bedraagt maximaal 130% van het 
wettelijk minimumloon. Het gaat om een aanstelling voor 36 uur. 
 

Contact 
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met de voorzitter Fred Storms (email: stormdcb@wxs.nl, 

tel. 0610123114). 
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