Vacaturemelding Coördinator Huis van de Buurt Het Claverhuis
Huizen van de Buurt in verandering
DOCK en De Regenboog zijn in nauwe samenwerking gekomen tot een vernieuwende aanpak voor Huis
van de Buurt Het Claverhuis. Kern van de gezamenlijke visie en aanpak is dat het Huis van de Buurt een
plek is waar alle mensen uit de buurt, dus ook mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen en de
zgn. ‘nieuwe daklozen’, welkom zijn en verder geholpen worden. Het Huis van de Buurt is een levendig
knooppunt voor participatie en hulp- en dienstverlening.
Om de brede toegankelijkheid verder vorm te geven zijn we op zoek naar een
Coördinator Het Claverhuis (28 uur per week, 78% dienstverband)
Taken:
 Coördineert de verdere implementatie van het project toegankelijkheid en draagt zorg voor een
laagdrempelige toegang voor iedereen. Een nieuwe groep bezoekers maakt gebruik van de
voorziening, zonder dat de huidige bezoekersgroep verdrongen wordt;
 Geeft leiding aan een ambulante dagcoördinator met een fiets;
 Is het boegbeeld en aanspreekpunt van het Huis van de Buurt, zowel intern als extern, en
coördineert de interne bedrijfsvoering;
 Stimuleert en faciliteert de samenwerking van partijen werkzaam in en rondom het Claverhuis in
het kader van sociale toegankelijkheid en is de verbindende schakel met de wijkzorg, om welzijn
en zorg op de gebiedsniveau beter aan elkaar te verbinden;
 Coördineert de pilot gericht op het toeleiden van nieuwe daklozen naar passend aanbod op het
gebied van hulp en ondersteuning;
 Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke knelpunten betreffende de
dienstverlening in het Huis van de Buurt en acteert hier op;
 Zorgt voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn
op het ontvangen van een nieuwe doelgroep;
 Werkt nauw samen met de gebiedscoördinator van DOCK en ondersteunt en faciliteert de
medewerkers van DOCK werkzaam in het Huis van de Buurt.
Profiel van de functie
 HBO werk- en denkniveau;
 Kennis van en affiniteit met de ‘nieuwe daklozen’, mensen met een psychiatrische beperking of
verslavingsproblemen;
 Een goede verbinder en teamspeler die voldoening haalt uit organisatieoverstijgend
(samen)werken
 Sterke sociale en contactuele eigenschappen voor het aangaan en onderhouden van in- en
externe contacten en om te zorgen dat iedereen, van bezoeker tot medewerker, zich gezien en
gehoord weet;
 Is leergierig en geïnteresseerd, zowel in anderen als in maatschappelijke ontwikkelingen;
 Neemt initiatief en is zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen
gestelde richtlijnen;
 Is gemotiveerd om te werken aan ontwikkeling bij zichzelf en anderen en is daarbij ondernemend
en creatief.
Organisatorische positie
De Coördinator ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager Centrum/Noord/Oost en werkt intensief
samen met de gebiedscoördinator en medewerkers van DOCK.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Het full time salaris per maand bedraagt tenminste € 2.407,-- en
maximaal € 3.894,-- (FWG 55). Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van Loo,
regiomanager 06-52482869. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk donderdag 14 maart om12:00 uur binnen
te zijn. Uw brief kunt u richten aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, sollicitatie@deregenboog.org
of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.

