
 

 

 
 
Vacaturemelding 2 Coördinatoren Informele zorg  
 

De Regenboog Groep biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede. Ruim 1400 vrijwilligers zetten 

zich namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot.  

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, 

nieuwkomers, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten. 

Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.  

 

We zoeken per direct een enthousiaste medewerker die ons team binnen de Informele Zorg komt 

versterken. We zijn op zoek naar een uitvoerend coördinator die kwetsbare Amsterdammers en vrijwilligers 

matcht en zorg draagt voor de inschrijving, training en de begeleiding van de vrijwilligers in hun 

ondersteuning van stadgenoten.  

De coördinator is betrokken, heeft een brede affiniteit met onze doelgroepen en een open en empathische 

houding. Voor deze functie zoeken wij iemand met ervaring in het werken met mensen met een 

psychiatrische voorgeschiedenis en die sterk is in het opzetten en onderhouden van netwerkcontacten in het 

sociaal domein.  

  

2 Coördinatoren Informele zorg (waarvan 1 vooralsnog tijdelijk) 

Voor 24 -32 uur per week  

 
Taken: 

 Werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers en stagiairs 

 Het voeren van intakegesprekken en evaluatiegesprekken met deelnemers  

 Matchen van deelnemers en vrijwilligers  

 Bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling van de afdeling 

 Onderhouden van externe contacten of contact leggen met nieuwe verwijzers 

 Presentaties en voorlichtingen geven  

 Geven van intervisie en training aan vrijwilligers en stagiairs 

 Registratie en verslaglegging van de maatjestrajecten 
 
Functie-eisen: 

 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op sociaal-maatschappelijk gebied 

 Ervaring met de doelgroepen van De Regenboog Groep, in het bijzonder mensen met psychiatrische 
problematiek. 

 Ervaring met coachen of begeleiden van individuen en/of groepen 

 Ervaring met het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers is een pre 

 Mogelijkheid en bereidheid om soms ’s avonds en in het weekend te werken 

 Zelfstandig kunnen werken in teamverband 

 Goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en 
Engels. Beheersing van Oost-Europese talen, Arabisch, Tigrinya of Farsi) is een pre.  

 Een ondernemende, besluitvaardige en resultaatgerichte persoonlijkheid 
 
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. €2.467,-- en 
max. €3.902,-- (FWG 50) op basis van 36 uur.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Miranda Dijks, (0651064841), teamleider informele zorg. Sollicitaties 
MET MOTIVATIE EN CV ontvangen wij graag vóór uiterlijk maandag 8 augustus 09:00, te sturen aan De 
Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, via sollicitatie@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW 
Amsterdam. De gesprekken zullen plaatsvinden op 10 of 11 augustus. 

http://www.deregenboog.org/onze-droom
mailto:sollicitatie@deregenboog.org

