
Coördinator Huis van de Buurt
32 uur per week
Het Schouw, Amsterdam

Kom jij voor en met (buurt) bewoners een bruisende ontmoetingsplek creëren?

Werkplek
Het Schouw is een gezellig woonzorgcentrum naast het winkelcentrum Boven ‘t
IJ in Amsterdam Noord. De zorg, het wonen en het welzijn zijn op de behoeften
van bewoners afgestemd. In Het Schouw zijn waarden als vrijheid, respect,
verdraagzaamheid en verbondenheid leidend. In februari viert Het Schouw haar
50 jarige bestaan!
Het Huis van de Buurt van Het Schouw is een laagdrempelig
ontmoetingscentrum met een buurtrestaurant waar iedereen welkom is. Een
bruisend centrum met inloopactiviteiten (zoals het Odensehuis, Tempo Doeloe en
de Roze Inloop), Dagbesteding, clubs, optredens en cursussen voor bewoners en
buurtbewoners. Een plek waar talrijke mensen zich inzetten om het
activiteitenprogramma mede mogelijk te maken.
Onze bewoners, bezoekers, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verschillen
in leeftijd, levensovertuiging, geaardheid en culturele- en sociaaleconomische
achtergrond.

Versterken Buurtfunctie
In de afgelopen tijd konden we onze buurtfunctie maar beperkt inhoud geven
door alle Covid-maatregelen. Dit najaar gaan wij weer ons volledige
activiteitenprogramma aan bieden. Hier ligt nu de uitdaging om de contacten
met de vele buurtbewoners weer tot stand te brengen en onze buurtfunctie
verder te versterken. Een vaste groep medewerkers zet zich hier al actief voor
in: medewerkers  dagbesteding,  activiteitenbegeleiders, de geestelijk verzorger,
de vrijwilligerscoördinator, de horecamedewerkers en veel vrijwilligers . Samen
vormen zij één team Huis van de Buurt.Er wordt gewerkt vanuit de visie dat de
vragen en talenten van de bezoekers leidend zijn, we hen in hun kracht willen
versterken en we denken in mogelijkheden. Vernieuwend, creatief, warm,
inlevend en gezellig: Iedereen voelt zich welkom en is van betekenis voor elkaar.

Functie
We zijn op zoek naar een coördinator om alle ontmoetingen, activiteiten en de
verbinding met de wijk verder uit te bouwen. Ons doel is een vernieuwende,
creatieve, warme, inlevende en gezellige omgeving te creëren waar iedereen
zich welkom voelt. Je zet je in om  mensen te motiveren en enthousiasmeren.
Daarnaast ga jij je bezig houden met de volgende taken:

● Je helpt mee met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en ondersteunt
bij de huidige activiteiten.

● Je faciliteert bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en (buurt) bewoners
om met elkaar activiteiten te ontwikkelen en te ondernemen.

● Je zorgt voor een goede samenwerking tussen verschillende interne
disciplines en versterkt deze.

● Je zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om subsidies en middelen te
vinden.

● Je creëert mogelijkheden om ruimtes te verhuren aan externe contacten.



● Intensiveert de onderlinge contacten en samenwerking met de
verschillende interne disciplines en versterkt deze, alsook de
samenwerking met verschillende organisaties en contacten in de buurt;

● Onderhoudt contact met geïnteresseerde (buurt) bewoners en zet hen in
hun kracht. Samen kunnen zij een groep vormen die verantwoordelijkheid
draagt voor gastvrijheid, activiteiten en clubs en die de kwaliteit van het
activiteitenprogramma van het Huis van de Buurt versterken;

Profiel
Jij herkent jezelf in het volgende:

● Je hebt een HBO denkniveau en bij voorkeur beschik je over een
afgeronde, relevante opleiding zoals bijvoorbeeld buurtopbouwwerk.

● Je hebt ervaring met het verbinden van mensen met verschillende
leefstijlen en (culturele) achtergronden, met het organiseren van
(inloop)activiteiten voor senioren en met het hierbij betrekken van
vrijwilligers.

● Beschikt over een sociale en laagdrempelige communicatiestijl, waardoor
mensen gemakkelijk contact zoeken en vragen stellen.

● Ondernemend en enthousiast! Je creëert mogelijkheden om mensen zo
zelfstandig mogelijk contact met elkaar te laten hebben. Dus vragen,
wensen en signalen (vanuit bijvoorbeeld mantelzorgers, bezoekers en
organisaties in de buurt) weet jij om te zetten naar concrete voorstellen
en oplossingen.

● Je kunt heldere feedback geven en ook uitdagende gesprekken en
discussies voeren.

● Je bent op de hoogte van en omarmt de visie van de Sociale Benadering
Dementie (SBD).

● Je bent flexibel inzetbaar, dus ook wanneer het ‘s avonds of in het
weekend nodig is.

Wij bieden
● Een salaris in FWG 45 - 50  afhankelijk van opleiding en ervaring op basis

van de CAO VVT.
● 8% vakantiegeld.
● 8,33% eindejaarsuitkering (13e maand in november uitbetaald).
● 237,4 vakantie uren (inclusief wettelijke feestdagen) op basis van een

fulltime dienstverband (36 uur).
● Een chromebook.
● Leuke personeelskortingen op verzekeringen, theater en concerten.
● Goede scholingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Geïnteresseerd
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Ben je enthousiast geworden? Solliciteer
dan online via de sollicitatieknop onder deze vacature. We ontvangen graag een
motivatiebrief plus een actueel CV.

Overige informatie
De uiterste reactiedatum is 24 oktober.
Wil je eerst nog meer informatie over de vacature neem dan contact op met
Anton Koolwijk (tel. 06-551 52986).
De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van
november.


