
 

Vacature Provinciecoördinator Zeeland (op vrijwillige basis) 
Hond-en-Hokje collecteproject 

 

Organisatie 

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als 

steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen zijn gebaat bij  

de inzet van hulphonden.  

 

Doel en inhoud van je functie 

In deze vrijwilligersfunctie ben je actief binnen het Hond-en-Hokje collecteproject. Ruim 

160 vrijwilligers zetten zich in voor dit project en leveren hiermee een aanzienlijke bijdrage 

aan de doelstelling van Hulphond Nederland.  Het project is opgebouwd uit vier 

verschillende deelprojecten.  

1. Statiegeldproject  

2. Flipproject 

3. Hond-en-Hokjeproject 

4. Markt- en thuisverkoopproject 

 

In de functie als provinciecoördinator Zeeland ben je het aanspreekpunt voor de 

vrijwilligers in jouw provincie én voor de projectmedewerker van Hulphond Nederland. Je 

bent als ware de schakel tussen de vrijwilligers en de stichting. Uit ervaring blijkt dat het 

wenselijk is dat je zelf ook woonachtig bent in de provincie Zeeland. 

In deze functie is het van belang dat je helder bent in je communicatie en het leuk vindt 

om jouw vrijwilligers te begeleiden en te stimuleren. Je werkt zelfstandig, neemt 

verantwoordelijkheid voor je eigen taken en zorgt voor een zorgvuldige administratie. Je 

bouwt een goede relatie op met jouw vrijwilligers. Je weet wat er speelt en kan hen 

enthousiasmeren. Dit gebeurt vaak telefonisch, maar kan soms ook per mail.  

 

Kwaliteiten 

• Je maakt makkelijk contact en bent behulpzaam en betrokken; 

• Nauwkeurig en gestructureerd; 

• Computervaardig (Word en Excel); 

• Zelfstandig kunnen werken; 

• Begeleiden en stimuleren van vrijwilligers. 

 

Begindatum 

Per direct 

 

Aantal dagen 

Je werkt vanuit thuis en je kunt de werkzaamheden zelf indelen. Je bent naar 

verwachting 8 uur per week met het project bezig.  

 

Reageren 

Beschik jij over de juiste talenten en voldoe je aan de hierboven genoemde 

kernvaardigheden? Of wil je meer informatie ontvangen over deze functie? Reageer dan 

schriftelijk of via e-mail naar: 

 

Hulphond Nederland 

T.a.v. Milou Melis 

Postbus 24 

5373 ZG HERPEN 

Tel. 0486-411878 

E-mail: m.melis@hulphond 

mailto:m.melis@hulphond

