Coördinator Inloophuis
Koudekerk en omstreken

Het inloophuis Koudekerk is gericht op mensen met (beginnende) dementie, hun partners én hun
naasten. Maar ook voor inwoners die daarbij willen ondersteunen of zelf vragen hebben over
dementie. Heb jij affiniteit met dit onderwerp en past een coördinerende rol van dit inloophuis jou
goed? Dan zoeken we jou!

WIE ZIJN WIJ
TOM in de Buurt (TOM) is een samenwerking van zes hulpverlenende organisaties
(stichting ActiVite, De Binnenvest, Gemiva SVG groep, Kwadraad en Kwintes, WMO
Maatwerk), die de WMO-hulp verzorgen voor de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Tom in de buurt richt zich op sociaalmaatschappelijke vragen van volwassen inwoners en zorgt voor informatie, advies
en ondersteuning bij de mensen thuis.
Het Inloophuis Koudekerk is gevestigd in Koudekerk aan den Rijn, maar staat open
voor inwoners uit álle kerken uit Alphen aan den Rijn. Inwoners met (beginnende)
dementie, hun partners, mantelzorgers en andere naasten kunnen hier terecht. Ook
andere inwoners met vragen rondom dit onderwerp zijn welkom.

JOUW BAAN ALS COÖRDINATOR INLOOPHUIS KOUDEKERK
Je werkt als coördinator continu samen met mensen met beginnende dementie,
mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten van het Inloophuis. Zij zijn onmisbaar
voor het Inloophuis.
Jij geeft sturing aan de dagelijkse gang van zaken van het Inloophuis. Dat betekent
dat je samen met de mensen met beginnende dementie, mantelzorgers, vrijwilligers

en buurtgenoten de informatiefunctie van het Inloophuis goed invult een
activiteitenprogramma opstelt. Dat programma past bij de vragen en wensen van
inwoners én bij de missie en visie van het Inloophuis.
Als coördinator ben je een echte netwerker. Je kent de omgeving, houdt goed
contact met de mensen met wie we werken, relevante partners en draagt bij aan
buurtactiviteiten. Zo zorg je ervoor dat het Inloophuis goed op het netvlies blijft bij
de omgeving.
Goede communicatie is daarvoor ook onmisbaar. Je communiceert intern via
bijvoorbeeld participantenberichten en extern werk je aan actuele en aantrekkelijke
PR via de website, nieuwsbrief en social media.
De dagelijkse gang van zaken heeft ook een praktische kant. Denk aan orde, hygiëne
en veiligheid van de locatie en een efficiënte dagelijkse organisatie. Tot slot zorg je
voor een goede bedrijfsvoering. Je voert een jaarwerkplan uit, levert gegevens aan
voor de boekhouding en werkt binnen de procedures en richtlijnen van de
organisatie, zoals het vrijwilligersbeleid en intakes.

JOUW PROFIEL
Je:









hebt een hbo werk- en denkniveau.
bent opgeleid in een sociale richting. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk,
casemanager dementie of je bent werkzaam (geweest) in dementie-,
ouderen-, of gehandicaptenzorg.
hebt affiniteit met mensen met dementie, hun mantelzorgers en het werken
met vrijwilligers.
bent invoelend. Je begrijpt de noden en problematiek van de doelgroep en
kunt respectvol met zeer verschillende mensen omgaan.
bent geduldig en rustig, kunt flexibel omgaan met onverwachte situaties en
verrast met creatieve oplossingen.
Hebt oog voor kansen voor het Inloophuis. Jij stroopt de mouwen op om
acties uit te zetten als er kansen voordoen.
kunt ook het groepsproces bewaken en stimuleren.

WAT WIJ BIEDEN
Tom in de buurt is een organisatie voor mensen. De processen van de organisatie zijn
ook zo ingericht: vanuit de klant. Samen met collega’s maak je iedere dag impact op het
leven van anderen.
Je krijgt in jouw functie als coördinator inloophuis veel zelfstandigheid en ruimte om
naar eigen inzicht te werken. Waarbij je wel kunt sparren met je collega’s van Tom in de
buurt.

De medewerkers van Tom in de buurt zijn in dienst van één van de zes organisaties
binnen het samenwerkingsverband. Iedere medewerker brengt de kennis en kunde van
het eigen vakgebied en de eigen organisatie mee. Je werkt dan ook volgens het salaris
en de arbeidsvoorwaarden van deze organisatie. Na je sollicitatie volgt het aanbod
vanuit één van de organisaties. Dit aanbod bespreken we uiteraard in de
sollicitatiegesprekken.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN
We vragen je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen, zodra je wordt
aangenomen.
Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met het
secretariaat van Tom in de buurt. Stuur hiervoor een e-mail naar
secretariaat@tomindebuurt.nl
Wil je solliciteren? Stuur je motivatie en cv naar secretariaat@tomindebuurt.nl

