Huis van de Buurt ‘Het Claverhuis’ is een plaats waar alle mensen uit de buurt, dus ook mensen met
psychiatrische of verslavingsproblemen en de zgn. ‘economisch daklozen’, welkom zijn en verder
geholpen worden. Het Huis van de Buurt is een knooppunt voor participatie en hulp- en
dienstverlening. Er wordt hier samengewerkt met diverse partijen als Dock, Het Buurtteam, WPI en
!WOON.
Om dit alles in goede banen te leiden zoekt De Regenboog Groep een
Ambulante dagcoördinator
voor 32 uur per week (89 % dienstverband), per 1 juni 2021
Functietaken
De medewerker:









Benadert bezoekers actief en motiveert ze om mee te doen en /of gebruik te maken van het
aanbod in Het Claverhuis (voor zowel informele als formele partijen) en andere voorzieningen
in Centrum West;
Benadert (en is te benaderen voor) andere partijen die een rol spelen rondom onze
doelgroep, zoals Het Buurtteam en WPI, maar ook de inloophuizen in stadsdeel Centrum en
de afdeling Werk & Activering;
Begeleidt de deelnemers bij arbeidsmatige dagbesteding en activiteiten in en rondom het
Claverhuis;
Is verantwoordelijk voor uitbetaling dagdeelvergoedingen;
Voert intakegesprekken met bezoekers met een hulpvraag en verwijst hen door naar de juiste
ondersteuning;
Is samen met de Projectleider aanspreekpunt voor de medewerkers vrijwilligers
buurtbewoners en andere betrokkenen met vragen en wensen t.a.v. dit project;

Functie-eisen







Een afgeronde opleiding op tenminste Mbo-niveau;
Een open houding, sociaal sterk, verbindend en inventief;
Kennis van en affiniteit met mensen met een psychiatrische beperking en/of
verslavingsproblemen, economisch daklozen;
Plezier in het begeleiden, motiveren en stimuleren van deelnemers en klanten.
Zelfstandig kunnen werken binnen gestelde richtlijnen;
Bereid om af en toe in het weekend of buiten kantooruren te werken.

Plaats in de organisatie
De medewerker ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de Projectleider Toegankelijkheid
van Het Claverhuis, die tevens in dienst is van De Regenboog Groep.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Het full time salaris per maand bedraagt tenminste € 2121,-en maximaal € 3101,-- (FWG 40). Voor vragen kunt u contact opnemen met Marleen knops,
projectleider 06-38824569. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk maandag 24 mei om 12:00 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.

