
 

 
 
 
Vacaturemelding 
 
De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en 
thuislozen, mensen met een verslaving, ongedocumenteerden en mensen met psychiatrische 
problemen.  
De Regenboog Groep leidt deze mensen toe naar de juiste zorg, in Amsterdam of elders. Een groot 
deel van de doelgroep kampt met problematische schulden. De Regenboog Groep start op 1 oktober 
met een nieuw project met als doel problematische schulden te voorkomen. In de voorgenomen aanpak 
willen we op een vernieuwende, pragmatische wijze beginnende schuldenproblematiek aanpakken. De 
projectleider wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze en de resultaten 
daarvan zodanig vast te leggen en te rapporteren dat het overdraagbaar wordt richting andere 
organisaties.  
 
Projectleider  voor het project ‘Uit het Krijt’  (20 uur per week (0,56% dienstverband)  
 
Kernwoorden: verbindend, ondernemend, creatief, enthousiasmerend, stressbestendig, accuraat, 
zakelijk, communicatief sterk. 
 
Taken 

 Leiding geven aan het project ‘Uit het Krijt’ 
 Leiding geven aan de projectmedewerkers 
 Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en (waaronder methodieken, werkprocessen, 

registraties) 
 Voorzitten en faciliteren van casuïstiek besprekingen 
 Vastleggen van resultaten in rapportages voor de stakeholders 
 Onderhandelen met schuldeisers 
 Zorgdragen voor een goede werksfeer, verbinding en (inhoudelijke) samenwerking, zowel 

binnen De Regenboog Groep als daarbuiten met alle stakeholders 
 Aangaan en onderhouden van contacten in het werkveld, gemeente en financiers 
 De projectleider legt verantwoording af aan de directie 

 
Functie-eisen 

 Een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau 
 Ervaring in de hulpverlening is een pre  
 Minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring 
 Minimaal 2 jaar ervaring als projectleider 
 Kennis en affiniteit met de doelgroep van De Regenboog Groep 
 In staat om leerervaringen te vertalen in nieuwe werkmethodiek die overdraagbaar is aan 

anderen 
 Vertaling kunnen maken van praktijk naar beleid en vice versa  
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
Deze functie geeft ruimte voor eigen initiatief, om binnen de doelstellingen van het project op zoek te gaan 
naar nieuwe concepten. 
 
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Fulltime salaris per maand min. € 2407,- en max. € 3892,- (FWG 
55) afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor bepaalde tijd, 
met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Wijnands, 
directeur. 
Sollicitaties met CV kunt tot maandag 19 augustus 2019, 12.00 uur richten aan De Regenboog Groep, 
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