
Coördinator Stichting Rechtswinkel Letselschade 

  
 

Korte taakomschrijving 

Als coördinator bij Stichting Rechtswinkel vervul je een belangrijke rol. Je coördineert en regisseert 
een enthousiast team van vrijwilligers, die zich op verschillende laagdrempelige locaties inzetten 
voor slachtoffers die letselschade hebben opgelopen.  

 
Uitgebreide taakomschrijving 
 
Als coördinator ben je op vrijwillige basis verantwoordelijk voor de begeleiding en binding van 
vrijwilligers. Daarnaast speel je ook een rol in de werving van vrijwilligers en zorg je ervoor dat zij 
warm worden geïntroduceerd in de voor hen nieuwe organisatie.  Niet alleen met een duidelijk 
inwerkprogramma, maar ook door kennismaking met de andere vrijwilligers, met wie een hecht 
team wordt gevormd en die veel met elkaar samenwerken. Je belangrijkste taken bestaan uit het 
maken van duidelijke afspraken met vrijwilligers over de werkzaamheden en de manier van 
uitvoering, vrijwilligers de ruimte geven zich (verder) te ontplooien, het verschaffen van informatie 
en op de hoogte blijven van wat er onder de vrijwilligers speelt. Niet in de laatste plaats ben je het 
gezicht naar buiten, onderhoud je externe contacten en maak je afspraken met 
samenwerkingspartners over locaties en het opzetten van spreekuren. Je verantwoordt je taken naar 
het bestuur van de Stichting. 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste coördinator met passie voor letselschade en 
aansprakelijkheidsrecht. Ben je oprecht gemotiveerd om een team van vrijwilligers aan te sturen die 
slachtoffers helpen? Vind je het een uitdaging om hen en jezelf te verrijken met juridische kennis? En 
wil jij je graag inzetten voor de maatschappij? Dan is onze Stichting op zoek naar jou en maken we 
graag kennis met je! 
  

 
Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? 
 
Wat de Stichting zoekt in de nieuwe coördinator:   
 

• Je kunt goed zelfstandig werken.  
• Je kunt goed organiseren en plannen 
• Je hebt affiniteit met het aansturen van vrijwilligers en het overbrengen van relevante 

juridische vakkennis 
• Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een hart voor vrijwilligerswerk 
• Je beschikt over zeer goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden Nederlands 
• Je bent verantwoordelijk, besluitvaardig en ondersteunend 

  
 

Wat krijg je er voor terug? 

Een inspirerende werkomgeving, leuke collega’s en erkenning en waardering voor je inzet 

 



Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 

Het leveren van een belangrijke bijdrage aan slachtofferhulp en aan de versterking van vrijwillige 
netwerken en inzet.  

 
Werktijden 

In onderling overleg. Tenminste 8 uur per week, op nader te bepalen dagdelen. Voor een periode van 
minstens 1 jaar.  

 
Wat voor scholing krijg je aangeboden? 
  
Een interne train-the-trainer met specifieke kennis en expertise op het gebied van aansprakelijkheid 
en letselschade. Als leidraad wordt een inwerkprogramma ingezet, met een tweeledig doel: 1. Het 
eigen maken van de visie en missie van de Stichting, het maken van de vertaalslag hiervan naar een 
kwalitatief hoogwaardige uitvoeringspraktijk. 2. Het overbrengen van relevante juridische kennis aan 
de vrijwilligers.  
 
Heb jij interesse in deze vacature stuur dan je CV en je motivatiebrief naar a.korkut@inter-focus.nl  
 
Vestiging Contactpersoon Adres Postcode en 

plaats 
Telefoonnummer  

Rotterdam Dhr E. Emre Goudse rijweg 
400 

3031 CK 
Rotterdam 

010 766 00 35 

Den Haag Dhr A. Ekici Rijswijkseweg 582 2516 HV Den 
Haag 

070 810 08 08 

 

 

 


