Vacaturemelding Coördinator Informele zorg (Project Maatjes voor economisch
daklozen)

De Regenboog Groep vermindert eenzaamheid en biedt kansen aan Amsterdammers in sociale
armoede. Wij zijn er voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen en mensen
met een verslaving en/of psychiatrische klachten. De afdeling Informele Zorg biedt
Amsterdammers, die om diverse redenen een steuntje in de rug of coaching nodig hebben
individuele ondersteuning door ze te koppelen aan een enthousiaste vrijwilliger die als buddy of
maatje fungeert. Ruim 1200 vrijwilligers zetten zich zo namens De Regenboog Groep jaarlijks in
voor een stadgenoot.
We zoeken een enthousiaste medewerker die onze afdeling informele zorg komt versterken en
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het nieuwe project Maatjes voor economisch daklozen.
Het doel van het project is om economisch daklozen in Amsterdam begeleiding te bieden door
lokale vrijwilligers, om zo hun kans op duurzaam herstel en structurele huisvesting te vergroten. De
begeleiding is zowel praktisch van aard (reageren op woningen in en buiten Amsterdam) als
sociaal-emotioneel. Het betreft een pilot, gekoppeld aan de steunpunten voor economisch
daklozen in de diverse stadsdelen. Het gaat om een project met een looptijd van 10 maanden. Bij
succes is het de bedoeling deze vorm van ondersteuning voort te zetten.

Coördinator Informele zorg
Voor 24 uur per week (66,67% dienstverband), per zo spoedig mogelijk
Ten behoeve van de diversiteit van het team gaat de voorkeur uit naar een man en moedigen we kandidaten
met een niet westerse of migratie-achtergrond aan te solliciteren.
Taken:










Presentaties en voorlichtingen geven
Ontwikkelen en geven van training aan stagiaires en vrijwilligers
Maken en bewaken van samenwerkingsafspraken met de wijksteunpunten
Beschrijven werkprocessen & realiseren handleiding voor vrijwilligers
Opstellen van voortgangs- en verantwoordingsrapportages over het project
Werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires
Het voeren van intakegesprekken en evaluatiegesprekken met deelnemers
Matchen van deelnemers en vrijwilligers
Organisatie van intervisie- en informatiebijeenkomsten

Functie-eisen:
 Afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur op sociaal-maatschappelijk gebied
 Ervaring met de doelgroepen van De Regenboog Groep, in het bijzonder mensen met dakloosheid is
een pre
 Ervaring met coachen of begeleiden van individuen en/of groepen
 Ervaring met het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers is een pre
 Zelfstandig kunnen werken
 Een ondernemende, besluitvaardige en resultaatgerichte persoonlijkheid
 Goede digitale en communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in minimaal
Nederlands en Engels, kennis van andere talen is een pre

Plaats in de organisatie:
De coördinator ontvangt leiding en legt verantwoording af aan de programmacoördinator informele zorg.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m. min. €2.218-- en
max. €3.678,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Lennaert Kiemeneij
(06-5184 6105), programmacoördinator informele zorg of Sander Egas
(06-5770 5921), manager informele zorg. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk dinsdag 18 mei 12:00 uur
binnen te zijn. U kunt deze richten aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, via
sollicitatie@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.

