
Vacaturemelding Programmacoördinator Informele zorg 
36 uur per week, per direct

De Regenboog Groep vermindert eenzaamheid en biedt kansen aan Amsterdammers in sociale 
armoede. Wij ondersteunen voornamelijk mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen 
en mensen met een verslaving en/of psychiatrische klachten. Ruim 1000 vrijwilligers zetten zich 
namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot. Lees meer over onze missie en ons 
aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.

We zoeken per direct een ervaren en ondernemende programmacoördinator, voor 36 uur per 
week, die werkt vanuit onze missie en een duidelijke visie heeft op informele zorg.

Functieomschrijving:
De programmacoördinator geeft  leiding aan een team van ongeveer 26 professionals en is 
eindverantwoordelijk voor onze vrijwilligers. Jaarlijks bieden deze vrijwilligers hulp en coaching aan 
kwetsbare Amsterdammers. Zij worden hierin door de medewerkers getraind en begeleid. 

Vanuit de beleidskaders ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. 
Samen met je team zorg je er voor dat de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten worden behaald. Je
werkt nauw samen met de manager informele zorg en het team. Je ontvangt hierbij ook 
administratieve ondersteuning.  

De programmacoördinator:
 is leidinggevende van het team informele zorg;
 is inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aanbod informele zorg;
 is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals afgesproken met de financier;
 is verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het veranderingstraject binnen de 

afdeling;
 is verantwoordelijk voor het opzetten van integraal aanbod zowel intern als extern; 
 onderhoudt en breidt het externe netwerk uit; 
 werkt nauw samen met de andere programmacoördinatoren;
 ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de manager informele zorg.

De programmacoördinator:
 heeft (minimaal) een HBO-opleiding afgerond;
 heeft minimaal vier jaar leidinggevende ervaring;
 bezit een duidelijke visie op informele zorg en deze helder weet uit te dragen; 
 beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 is oplossingsgericht en in staat beslissingen te nemen;
 heeft ervaring heeft met procesmatig werken;
 heeft een ondernemende en pro-actieve manier van werken;
 heeft affiniteit met de visie en doelgroepen van De Regenboog Groep. 

Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Het fulltime salaris per maand bedraagt tenminste € 2407,-- 
en maximaal € 3894,-- (FWG 55). Voor vragen kunt u contact opnemen met Marit Postma, manager 
informele zorg 06-54935966. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk woensdag 19 december voor 9:00 
uur binnen te zijn. Uw brief kunt u richten aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, 
info@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam. 
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