
Sociaal-Coordinator (1 jaar) 
Staat het jou op je lijf geschreven te organiseren en taken te combineren? Wil jij op inhoudelijk 

gebied bijdragen aan de ontwikkeling van een relatief nieuwe stichting en ervaring opdoen in je 

vakgebied? Kom dan een jaar bij ons werken of stagelopen, inspireer onze stichting met jouw 

kennis, en help kinderen en jongeren in Bolivia werken aan een betere toekomst! 

 

Over Casa de la Alegría 

Casa de la Alegría is een jonge, enthousiaste organisatie die jongeren in Cochabamba, Bolivia 

helpt meer zelfvoorzienend te worden. Hieraan werken we door het ontwikkelen van 

sociaal-emotionele vaardigheden bij en met de kinderen. Agressiebeheersing, zelfvertrouwen 

opbouwen en zelfredzaamheid stimuleren zijn enkele thema ́s waar we mee werken. We hebben 

een hart voor ontwikkelingssamenwerking en hebben de visie dat ontwikkelingsprojecten 

moeten ontstaan vanuit de vraag van de lokale samenleving. Wij werken dus mét, in plaats van 

alleen vóór onze doelgroep. 

  

De baan 

De baan die wij je bieden is een combirol. Als coördinator ben je de link tussen Bolivia en het 

vrijwilligersteam in Nederland, en houd je je bijvoorbeeld bezig met het aansturen van de 

vrijwilligers in Nederland, het organiseren en voorzitten van vergaderingen en trainingen, en het 

uitzetten van vacatures voor nieuwe vrijwilligers. Met de Nederlandse coördinatrice van de 

stichting zal je je doelen en plannen maken en overleggen. Er is veel vrijheid voor jouw eigen 

inbreng, en flexibiliteit in het aanpassen van de doelen en werkwijze. 

 

Maar dat is niet alles! In Cochabamba werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen en jongeren door middel van creatieve therapie. Aangezien dit vakgebied niet bestaat 

in Bolivia werken wij met Nederlandse creatief therapeuten. In jouw rol als coördinator, kun je 

een kijkje in de keuken nemen. Afhankelijk van jouw kennis en talenten, bestaat er de 

mogelijkheid dat wij  je opleiden tot assistent-therapeut. Hierbij staan de sociaal-emotionele 

doelstellingen van de stichting (casadelaalegria.nl) centraal. Ervaring in het werken met 

soortgelijke doelgroepen en het werken met impulscontrole is dan ook zeker een pre. Ook is 

kennisoverdracht erg belangrijk; het werken met/coachen van de docenten wordt een van je 

belangrijkste taken, en zorgt ervoor dat jouw werk hier ook op lange termijn invloed zal hebben. 

  

Functie-eisen 

● Enthousiast en zelfstandig, een echte initiatiefnemer; 

● Jij kickt op werkzaamheden die betrekking hebben op coördinatie: jij maakt graag 

lijstjes, houdt dingen het liefst gestructureerd en weet je hoe moet prioriteren. 

● Flexibele instelling; 

● (Toonbare) affectie met sociaal-emotionele ontwikkeling 

● Minimaal een basiskennis van de Spaanse taal. 

http://casadelaalegria.nl/


● Een professionele en proactieve houding. 

● Ervaring met het coördineren van een team (geen vereiste, wel een pre). 

  

Dit bieden we jou 

De kans om in een jonge organisatie actief betrokken te zijn en een belangrijke rol te spelen in 

de realisatie van de doelen. Met professionele begeleiding/coaching zullen we je ondersteunen 

in de uitvoering van je werk. Tevens bieden we je veel vrijheid in het aandragen en uitwerken 

van jouw ideeën, en vergoeden we jouw onkosten voor een jaar (€250,- per maand). We willen je 

op het hart drukken dat je hier zelf van rond moet zien te komen. En niet om je af te schrikken, 

maar wel om eerlijk te zijn: daar kun je je huur en je eten van betalen. Helaas beschikken wij 

evenmin over de financiële middelen om kosten te vergoeden voor vluchten en verzekeringen. 

  

Meer informatie 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Laurie IJzerman via 

laurie@casadelaalegria.nl. Meer informatie over Casa de la Alegría vind je op casadelaalegria.nl. 
Graag zien we jouw motivatie + cv tegemoet. 

 

http://casadelaalegria.nl/

