
VACATURE 
JUNIOR VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

YMCA ZOMERKAMPEN
(FUN2STAY / Y CAMPS)

16-24 uur

Heb je affiniteit met kinderen en jeugd ben je op zoek naar een flexibele en uitdagende baan. 

Wil je werken in een klein enthousiast team? Dan nodigen we je uit om te solliciteren op deze functie.

Wij

Stichting Y Camps biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Door de gedreven inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers bezorgen wij onze doelgroep een leuke tijd. 

Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. 

Op deze manier leveren wij een bijdrage aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. 

De stichting is gelieerd aan de YMCA welk actief is in 120 landen. In Nederland richten we ons op drie organisatie 

brede thema’s: ‘Elk kind op vakantie’, ‘Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving’ en ‘Verleg je grenzen’. 

Waarbij het eerste thema aandacht krijgt bij de zomerkampen van Y Camps en Fun2stay. 

Jij

Jij hebt affiniteit met kinderen, weet hoe je vrijwilligers aanspreekt en werft. Je weet onze vrijwilligers te boeien en 

binden en het beste uit ze te halen. Je vindt het leuk om te puzzelen hoe je de juiste mensen op de juiste plek zet en 

stemt dit af met de coördinatoren. Je begrijpt dat met dit bijzondere werk, wat vooral een piek kent in de zomer, 

de uren wisselend ingezet worden en dat avonden en weekenden ook onderdeel zijn van je werk. Daarnaast vind je 

het vooral leuk om te zorgen dat er vele kinderen een onvergetelijke vakantie hebben via onze mooie (zomer)kampen. 

De functie

Als junior vrijwilligerscoördinator ga je, in opdracht van de coördinatoren van Y Camps en Fun2stay, aan de slag om 

de juiste mensen te vinden, deze in te delen op hun wensen en houd je goed rekening met de mogelijkheden van de 

organisatie. Je zorgt samen met de coördinatoren ervoor dat de kampen goed worden voorbereid, de vrijwilligers goed 

getraind en bent in het hoofdseizoen aanwezig op de kampen om te horen en voelen wat er goed gaat en nog 

beter kan. Als eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers ben je goed in staat om de vragen en suggesties in te 

schatten en daarop te handelen of te bespreken met de coördinatoren. 
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Heb je affiniteit met kinderen en jeugd ben je op zoek naar een flexibele en uitdagende baan. Wil je 
werken in een klein enthousiast team? Dan nodigen we je uit om te solliciteren op deze functie. 
 
Wij 
De YMCA biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de 
gedreven inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers bezorgen wij onze doelgroep een 
leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze 
organisatie. Op deze manier levert de YMCA een bijdrage aan een samenleving waarin ruimte en 
aandacht is voor iedereen. De YMCA is actief in 120 landen. In Nederland richten we ons op drie 
organisatie brede thema’s: ‘Elk kind op vakantie’, ‘Jongeren ontwikkelen voor een betere 
samenleving’ en ‘Verleg je grenzen’. 
 
Jij 
Jij hebt affiniteit met kinderen, weet hoe je vrijwilligers aanspreekt en werft. Je weet onze 
vrijwilligers te boeien en binden en het beste uit ze te halen. Je vindt het leuk om te puzzelen hoe je 
de juiste mensen op de juiste plek zet en stemt dit af met de coördinatoren. Je begrijpt dat met dit 
bijzondere werk, wat vooral een piek kent in de zomer, de uren wisselend ingezet worden en dat 
avonden en weekenden ook onderdeel zijn van je werk. Daarnaast vind je het vooral leuk om te 
zorgen dat er vele kinderen een onvergetelijke vakantie hebben via onze mooie (zomer)kampen.  
 
De functie 
Als junior vrijwilligerscoördinator ga je, in opdracht van de coördinatoren van Y Camps en Fun2stay, 
aan de slag om de juiste mensen te vinden, deze in te delen op hun wensen en houd je goed rekening 
met de mogelijkheden van de organisatie. Je zorgt er samen met de coördinatoren voor dat de 
kampen goed worden voorbereid, de vrijwilligers goed getraind worden en bent in het hoofdseizoen 
aanwezig op de kampen om te horen en voelen wat er goed gaat en nog beter kan. Als eerste 
aanspreekpunt van de vrijwilligers ben je goed in staat om de vragen en suggesties in te schatten en 
daarop te handelen of te bespreken met de coördinatoren.  
 

 



Wat houdt dit concreet in?

De junior vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor:

• Werving & selectie van vrijwilligers voor de vakantiekampen

• Zorgen voor evenwichtige bezetting van nieuwe en ervaren vrijwilligers op de vakantiekampen

• Vrijwilligers informeren, faciliteren en enthousiasmeren in de voorbereiding en tijdens het kamp

• Bezoeken van de kampen in het zomerseizoen

• Het ondersteunen van de Coördinator Vakanties. (protocollen, opleidingsweekend etc.)

• Verzorgen van de planning van het vakantieaanbod en afstemming met samenwerkingspartners

• Het organiseren van busvervoer, materialen en andere zaken voor de kampen.

• Verzorgen van de evaluatie naar de deelnemers en staf

• Ondersteunen bij het boeken van de vakanties

• Draaien van nooddiensten tijdens de vakantiekampen

Jouw profiel:

• HBO denk- en werkniveau.

• Kennis van en inzicht in de doelgroepen middels een afgeronde opleiding Social Work, 

 (Ortho)pedagogiek of vergelijkbaar en met minimaal 3 jaar praktijkervaring.

• Stimuleert en motiveert vrijwilligers in het creëren van een goede sfeer

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

• Flexibele, daadkrachtige en proactieve houding.

• Bereidheid tot het werken in avonduren en weekenden.

• Ondersteunt en geeft mede vorm aan de identiteit van de YMCA.

• Ervaring met computerprogramma’s als Word, Excel

• Woont in het midden van het land. 

• Rijbewijs B en in het bezit van een auto.

Dienstverband: 

Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan tot eind 2022, met de intentie het dienstverband te verlengen.

Inschaling:  

Inschaling is in de CAO Recreatie en is afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. 

De vakanties binnen de YMCA is vooral een seizoensorganisatie. De werkdruk ligt hoger van april tot augustus, 

de winter is een rustige periode. Er wordt gevraagd in onderling overleg bewegend met de seizoensinvloeden 

meer en minder dagen per week te willen werken.

Interesse?

Neem dan contact op met Willeke Lagerweij via willeke@ycamps.nl of 035-6668777 
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