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Vacature De Rustplek Dordt 

Kernteamlid secretariaat
Vrijwilligersfunctie voor 2 á 3 uur per week 

De Rustplek Dordt1 is een nieuwe initiatief in Dordrecht naar het concept van Stichting De Rustplek 
Nederland. De Rustplek is een netwerk van bewogen gastgezinnen – rustplekken – die een kamer 
beschikbaar stellen voor mensen die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het 
kernteam zoekt voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een passend gastgezin in het 
netwerk. De gasten werken tijdens het rustplek-traject onder professionele begeleiding aan 
vervolgstappen en de gastgezinnen delen hun huis en bieden een luisterend oor. Een vorm van 
informele zorg die sociale cohesie versterkt. 

Vacature 
In Dordrecht is een kernteam bezig met de opstart van De Rustplek Dordt. Ter versterking zoeken we 
een kernteamlid secretariaat die zich als vrijwilliger voor 2 á 3 uur per week wilt inzetten. Dit betreft 
een vrijwilligersfunctie, waarbij uitsluitend eventuele onkosten zullen worden vergoed.  

Kernteam 
Het kernteam is de schakel tussen gasten en gastgezinnen en verantwoordelijk voor de algehele 
coördinatie van De Rustplek Dordt. Dit betreft vooral de screening en begeleiding van gasten en 
gastgezinnen, alsook het contact met (instanties van) begeleiders van gasten. Als kernteam vinden 
wij zelf rust door alle ontwikkelingen en betrokkenen in gebed bij God te brengen.  

Profiel 
✓ Je bent belijdend Christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht (of omgeving)
✓ Je onderschrijft de doelstelling van De Rustplek Nederland (zie www.derustplek.nl)
✓ Je bent gemiddeld 2 á 3 uur per week beschikbaar als vrijwilliger
✓ Je beschikt over goede administratieve en schriftelijk communicatieve vaardigheden
✓ Je hebt ervaring met Microsoft Office en bent bekend met diverse moderne media

Taken 
✓ Je ondersteunt De Rustplek Dordt in de algehele coördinatie en neemt als zodanig deel aan de

vergaderingen van het kernteam
✓ Je bent specifiek verantwoordelijk voor het secretariaat, waaronder:

o Mailbeheer (met o.a. gasten, gastgezinnen en maatschappelijke organisaties)
o Verslaglegging (van o.a. intakegesprekken en vergaderingen)
o Uitwerken en controleren van formulieren
o Bijhouden van overzichten
o Inplannen van afspraken

Reageren 
Wil je meer informatie over dit fantastische initiatief en deze vrijwilligersvacature? Schroom niet 
om contact op te nemen met kernteamlid Tineke Geertsma (dordt@derustplek.nl). 

1 De Rustplek Dordt is een initiatief in oprichting onder een nieuw te vormen juridische entiteit, welke in een 
directe relatie zal staan tot de kerken en geloofsgemeenschappen op het eiland van Dordrecht 
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