Projectleider pilot ‘Tijdelijk wonen 200’
(16 – 20 uur per week)

In Amsterdam is de afgelopen jaren een groot aantal mensen dakloos geraakt door echtscheiding of
verlies van hun baan. Voor deze economisch daklozen (mensen zonder verslaving of psychische
problematiek) is te weinig betaalbare huisvesting beschikbaar. Mede hierdoor raken mensen serieus in
de problemen en komen in een negatieve spiraal terecht.
De woningcorporaties hebben de handen ineengeslagen en gaan tijdelijke woningen ter beschikking
stellen voor deze doelgroep. In 2020 start een pilot waarin 200 woningen in het kader van de
leegstandswet (i.v.m. sloop of renovatie) tijdelijk worden verhuurd aan economisch daklozen. De
woningen worden via het project Onder de Pannen verhuurd aan de economisch daklozen. Zie voor meer
informatie www.onderdepannen.nl
Voor dit project zoeken we een ondernemende
Projectleider
Wij zoeken een enthousiaste collega die onderdeel gaat uitmaken van het Onder de Pannen team en die
onze ambitie deelt om economisch daklozen een beter perspectief te bieden door dit aanbod goed neer te
zetten. Ben je communicatief sterk, maak je zelfstandig beslissingen en heb je werkervaring binnen de
corporatiewereld? Misschien ben jij dan de collega die we zoeken!
Taken














Leiding geven aan dit project ‘Tijdelijk wonen 200’
Vertalen van dit initiatief naar een concreet werkzaam en succesvol aanbod
Onderhouden van netwerk met alle betrokken partners
Samenwerkingsafspraken maken met de woningbouwcorporaties
Ontwerpen en beschrijven van de werkprocessen
Zorgdragen voor de inrichting van het registratieprogramma
Vastleggen van resultaten in rapportages voor stakeholders
Zorgdragen voor implementatie van de werkwijze binnen Onder de Pannen
Verstrekken van informatie over de pilot aan partners en derden
Sparringpartner voor je directe collega’s
Eerste aanspreekpunt voor interne medewerkers en externe partners
Uitzoeken financiële en juridische consequenties
Contact onderhouden met instanties en organisaties (Belastingdienst, maatschappelijke
opvangorganisaties, woningcorporaties)

Functie-eisen:
 HBO werk- en denkniveau
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, maatschappelijk en/of
commercieel (woningcorporatie / zorg- en welzijnsorganisatie o.i.d.)
 Kennis van intermediaire verhuur is een pré
 Zelfstandig en ondernemend
 Nauwkeurig en zorgvuldig
 Flexibel en ad hoc kunnen schakelen
 Zeer sterke sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

Plaats in de organisatie:
De projectleider komt in dienst bij de AFWC (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en wordt
gedetacheerd bij De Regenboog Groep. Hij/zij maakt onderdeel uit van het Onder de Pannen team, wat
bestaat uit 3 medewerkers. Het is een zelfstandige functie waarin je veel eigen verantwoordelijkheden
hebt. Je werkt zowel zelfstandig als in team verband. Het projectteam krijgt leiding van de manager
Informele zorg.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Woondiensten, schaal J. Bij voorkeur op detacheringsbasis met een
contract voor één jaar. De inzet qua uren is flexibel en in overleg.
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Dan horen wij liever nog vandaag dan morgen van je!
Sollicitaties met CV en motivatie dienen uiterlijk voor 20 maart binnen te zijn bij: De Regenboog Groep
Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per mail: sollicitatie@deregenboog.org.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 februari. Voor informatie kunt u contact opnemen
met Cathelijn Groot, AFWC (0653228956) of Marit Postma, De Regenboog Groep (0654935966)

