
Vacature medewerker Informele zorg 
32 uur per week, per direct 

De Regenboog Groep vermindert de eenzaamheid in Amsterdam door mensen ondersteuning 
en weer perspectief te bieden. Meer dan 1000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om hier een 
bijdrage aan te leveren. Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op 
www.deregenboog.org/onze-droom.

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en 
thuislozen, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten.

We zoeken een medewerker voor onze afdeling informele zorg, die als voornaamste taak heeft 
om het aanbod verder te ontwikkelen en interne processen te monitoren en te sturen.

Taken m.b.t. de afdeling informele zorg:
 Verdeling caseload van klanten en vrijwilligers over de teamleden

 Caseloadbesprekingen (kwantitatief en kwalitatief)

 Bijdrage leveren aan inhoudelijke rapportages en verantwoordingen 

 Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid

 Bewaken van interne werkprocessen 
Voorzitten van casuïstiekbespreking 

 Verantwoordelijk voor scholingsprogramma informele zorg
Verantwoordelijk voor meldcode(s), keurmerken en VOG beleid. 

 Afhandeling van klachten, voor de gehele organisatie  

 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld voor de gehele organisatie 
Eindverantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van vrijwilligers en afstemmen met
Vrijwilligers Academie

 Functie-eisen:
Afgeronde HBO-opleiding 

 Analytisch en gestructureerd kunnen denken 

 Sterk in het omzetten van inhoud naar (werk)processen 

 Een ondernemende, besluitvaardige persoonlijkheid

 Resultaatgericht en klantgericht 

 Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk

 Coachende stijl van begeleiden

 Zelfstandig kunnen werken 

 Zeer goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Plaats in de organisatie:
De coördinator legt verantwoording af aan de programmacoördinator informele zorg. 
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m. min. 
€2.091,-- en max. €3.467,-- (FWG 50) op basis van 36 uur.  Het betreft een tijdelijke functie, 
met intentie tot verlenging. 
Sollicitaties met CV dienen uiterlijk voor woensdag 19 december binnen te zijn bij De 
Regenboog Groep Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam  of per mail: 
info@deregenboog.org  
Voor meer informatie kunt u bellen met Marit Postma, manager informele zorg (0654935966). 
Zie ook www.deregenboog.org
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