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De Brassershoeve is een stichting die is gehuisvest in een monumentale boerderij gelegen in de oude 
dorpskern van Huizen. Vanuit deze boerderij bieden wij diverse activiteiten aan voor de doelgroep 55-jarigen 
en oudere bezoekers. Dit kan dankzij de inzet van circa 40 vrijwilligers. 
 
Voor het o.a. leren omgaan met een computer, tablet of telefoon kunnen senioren ook terecht in de 
Brassershoeve. De Brassershoeve is een leercentrum van Seniorweb en de docenten zijn gewend les te geven 
aan ouderen. Er wordt les gegeven aan kleine groepjes van maximaal 4 cursisten maar ook individueel les 
geven behoort tot de mogelijkheden. Kleinschaligheid en goed contact is leidend in die opzet. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de organisatie op zich neemt om de cursussen in goede 
banen te leiden. Hiervoor zoeken we dus een coördinator. 
 
Profielschets coördinator 

• De kandidaat is betrokken bij senioren die zelfredzaam willen worden in het gebruik van digitale 
hulpmiddelen. 

• Is geduldig in de omgang met senioren. 

• Heeft enige vaardigheid in het gebruik van administratieve hulpmiddelen als Word en Excel 

• Werkt ordelijk en gestructureerd. 
 
Werkzaamheden coördinator 

• De coördinator onderhoudt contact met cursisten die zich melden via telefoon, email of via de 
inloopspreekuren van de vrijwilligers van de Brassershoeve. 

• Legt de cursusbehoefte en de wensen van de cursist vast 

• Overlegt met docenten over specifieke wensen van cursist 

• Maakt planning voor groepslessen en inzet docenten. 

• Regelt de inzet van docenten voor individuele lessen 

• Verzorgt de administratie, actualiseert formulieren en verwerkt evaluaties 

• Stelt advertenties op voor lokale nieuwsbladen  

• Neemt deel aan het docentenoverleg 
 
Heeft u belangstelling in deze interessante functie, neem dan contact op met Johan van Slooten.  
Dit kan via email: technischezakenenbeheer@debrassershoeve.nl of via tel.: 06 30 38 57 61 
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