
 
 
 
 
 
 
Vacaturemelding  
 
De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, 
mensen met een verslaving, EU-burgers, ongedocumenteerden, mensen met psychiatrische 
problemen en economisch daklozen. De afdeling Tijdelijk Wonen pakt de groeiende dakloosheid 
aan van mensen die bv. door scheiding of verlies van baan op straat zijn gekomen. Deze mensen 
kampen met een huisvestingsprobleem, maar hebben vaak ook beginnende andere problemen. 
Economisch daklozen worden max. 12 maanden in een tijdelijke woning of kamer geplaatst, om 
vanuit deze stabiliteit te zoeken naar een duurzame woonruimte. We lopen de extra mijl om het 
verschil te maken en doen wat nodig is om iemand verder te helpen. Naast Amsterdam zijn we ook 
actief in o.a. Amstelland, Haarlem, Zaanstad en andere gemeenten. Voor meer informatie: 
www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen en https://www.deregenboog.org/tijdelijk-onder-dak  
 
Voor ons team Tijdelijk Wonen zijn we op zoek naar een  
 
Programmacoördinator (32 uur per week) met uitstekende leidinggevende kwaliteiten. 
Kernwoorden: ondernemend, stressbestendig, verbindend, sterke schouders. 
 
Taken 

 Leiding geven aan team Tijdelijk Wonen; 

 Kennis delen en sparringpartner zijn voor het team 

 Aangaan en onderhouden van contacten in het werkveld, in Amsterdam en daarbuiten, ten 
behoeve van positionering en samenwerking; 

 Ontwikkelt nieuwe concepten voor het aanbod Tijdelijk Wonen 

 Bevorderen van de kwaliteit en verdere ontwikkeling van de dienstverlening; 

 Voorzitten van teamvergaderingen en faciliteren van casuïstiekbesprekingen; 

 Zorg dragen voor een goede werksfeer, verbinding en samenwerking, binnen de afdeling 
Tijdelijk Wonen en met de andere afdelingen binnen De Regenboog Groep; 

 Stimuleren individuele ontwikkeling teamleden 

 Samenwerken en verantwoording afleggen aan de manager Tijdelijk Wonen & Werk. 
 

Functie-eisen 

 Een afgeronde opleiding op tenminste Hbo niveau 

 Minimaal zes jaar leidinggevende ervaring in soortgelijke maatschappelijke of commerciële 
functie,  

 Kennis van de regelgeving wonen, huurrecht, woonbeleid en/of het sociaal domein  

 Een coachende, stimulerende en verbindende stijl van leidinggeven  

 Op de hoogte van / ervaring met de problematiek van (economische) dakloosheid 

 Durft buiten de lijntjes te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden en vaste structuren 
 Een weerbare stevige persoonlijkheid in een context waarin wanhoop kan overheersen 
 Sterke netwerker; beweegt makkelijk in relevante sectoren; wonen, zorg en vastgoed  

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Fulltime salaris per maand min. € 3310,- en max. € 4381,- 
(FWG 55) afhankelijk van opleiding en ervaring.  Voor vragen kunt u contact opnemen met Marit 
Postma, manager Tijdelijk Wonen & Werk en Activering (0654935966). Sollicitaties met CV EN 
MOTIVATIE dienen uiterlijk maandag 8 augustus om 09:00 uur binnen te zijn en kunt u richten aan De 
Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, sollicitatie@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW 
Amsterdam.  

http://www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen
https://www.deregenboog.org/tijdelijk-onder-dak


 
De Regenboog Groep moedigt mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, diverse gender identiteiten 
en ervaringsdeskundigen aan om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang 


