
 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature: Netwerkcoördinator Eenzaamheid 

 

 

De Utrechtse aanpak van eenzaamheid (Utrecht Omarmt) is een belangrijke en relevante 

opgave. Ook is het een opgave waar veel mensen en organisaties in de stad bij nodig en 

betrokken zijn. Overal in de stad gebeuren dingen die bijdragen in de aanpak van 

eenzaamheid. Om dit optimaal te benutten en van elkaar te kunnen leren, is coördinatie van 

het netwerk essentieel.  Dat helpt om het netwerk verder te ontwikkelen en levendig te 

houden. Zo’n investering vraagt tijd en aandacht, om die reden zijn we op zoek naar een 

netwerkcoördinator eenzaamheid. Deze heeft de taak om het netwerk rond eenzaamheid 

verder te ontwikkelen, goede voorbeelden op te halen en verbindingen te leggen. Naast de 

inhoud en het overkoepelende is beheer van het netwerk belangrijk. Want, om echt een 

levendig netwerk te houden is het nodig in het netwerk te investeren. Dat vraagt tijd en 

aandacht. Alles met als doel om eenzaamheid in Utrecht te verminderen, of verlichten. 
 
Momenteel faciliteert de Gemeente Utrecht het netwerk zoveel mogelijk, gezamenlijk met 
een kerngroep Utrecht Omarmt. Gezamenlijk wordt er richting bepaald en worden thema’s 
en signalen geagendeerd. Om het netwerk verder te ontwikkelen is er meer nodig. Daarom 
heeft de gemeente het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) gevraagd om hierin een 
trekkende en coördinerende rol in te vervullen. We zoeken hiervoor een netwerkcoördinator 
Eenzaamheid voor 24 uur per week. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Contact onderhouden met partijen in het netwerk, óók de minder ‘usual suspects’ en 

kleinere initiatieven. Denk aan bedrijven of buurtinitiatieven.  

 Daar waar samenwerkingen of goede initiatieven ontstaan, deze aanjagen en contact 

onderhouden. 

 Eerste aanspreekpunt voor vragen van bestaande en nieuwe partners uit het netwerk 

en geïnteresseerden. 

 Kennis en goede voorbeelden ophalen en delen/verspreiden/zichtbaar maken in het 

netwerk. Verbindingen leggen tussen partners. 

 Vinden, motiveren en informeren van nieuwe leden van het netwerk. Gemeente 

(i.s.m. kerngroep eenzaamheid) zijn aan zet om (mede/samen met de 

netwerkcoördinator) te bepalen waar behoefte aan is, welke partijen we nodig 

hebben. De netwerkcoördinator legt de contacten en brengt ze in verbinding met het 

netwerk. 

 De juiste middelen zoeken en organiseren om bij te dragen aan het ‘netwerk gevoel’. 

Zoals:  

- De leden en het netwerk informeren over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via 

een nieuwsbrief, website, mail- en appgroepen  (inhoud komt van partners).  

- De praktische organisatie van bijeenkomsten (minimaal 2 per jaar) voor het 

gehele netwerk. De kerngroep draagt bij aan invullen inhoud/programma. De 



netwerkcoördinator haalt ook in het netwerk de behoefte op voor wat betreft 

invulling programma en brengt dat bij kerngroep. 

- Tussendoor waar wenselijk ook de organisatie van ‘kleinere’ bijeenkomsten op 

thema. Kerngroep kan bedenken welke thema’s actueel zijn voor bijvoorbeeld het 

komende jaar. En kan hier doelen bij benoemen, wat willen we erop bereiken. De 

netwerkcoördinator brengt partijen op specifiek dat thema bij elkaar. De 

kerngroep houdt verbinding. Resultaten van deze sessies terugkoppelen in 

netwerkbijeenkomst 

- Commitment bewerkstelligen door middel van bijvoorbeeld een intentieverklaring 

(kan lichte vorm zijn). En daarbij ook bekijken hoe de kleinere lokale initiatieven, 

die niet expliciet onderdeel willen zijn van het netwerk, toch zichtbaar gemaakt 

kunnen worden voor anderen.  

 Contactgegevens van (leden van) het netwerk verzamelen en bijhouden 

 Inzetten op toekomstbestendigheid. Dat het ‘normaal’ wordt dat het netwerk er is en 

dat daar eigenaarschap gevoeld wordt voor de aanpak tegen eenzaamheid 

 Links en overlap met andere thema’s en netwerken benutten. Geen dingen  ‘dubbel 

of over’ doen. 

 Betrokkenheid en inzet voor het NIZU netwerk. Om te zorgen dat overlap wordt 

voorkomen en te zorgen dat deze twee netwerken goed functioneren. 

 

Wij vragen: 

- HBO werk en denkniveau 

- Ervaring of affiniteit in het werken in netwerken 

- Bekendheid en betrokkenheid met het netwerk Utrecht Omarmt en/of NIZU 

netwerk. 

- Samenwerken, organiseren, plannen, terugkoppelen. 

- Kunnen schakelen met diverse partijen. Maatschappelijke partners, gemeente, 

ondernemers, buurtinitiatieven.  

- 24 uur per week (in het eerste jaar) 

 

Wij bieden de functie aan voor 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De 

netwerkcoördinator wordt ingeschaald in schaal 8 CAO Sociaal Werk. 

 

De Netwerkcoördinator Eenzaamheid komt in dienst bij Handjehelpen. Handjehelpen is een 

vrijwilligersorganisatie in o.a. Utrecht die mensen met een beperking koppelt aan een 

passende vrijwilliger of stagiair. Handjehelpen is onderdeel van het NIZU en penvoerder voor 

deze opdracht. De netwerk coördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de 

projectleider NIZU, en zal ook regelmatig afstemmen met de beleidsverantwoordelijke van de 

aanpak eenzaamheid van de Gemeente Utrecht. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Julia Muller; projectleider NIZU via 

julia.muller@nizu.nl of 06-12137361  

Reactie met brief en CV graag voor 1 maart 2021 naar Julia Muller, via bovenstaande 

gegevens. Eerste gesprekken worden op donderdag 4 maart gevoerd. 

 

Zie ook:  

https://zorgprofessionals.utrecht.nl/utrechtse-aanpak-eenzaamheid/ 

www.nizu.nl 

www.handjehelpen.nl 
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