
 

Vacature: 

Algemeen coördinator, 12 uur 
Aanloophuis De Steiger 

 

 

 

 

 

Met zoveel verschillende bezoekers en 

vrijwilligers ga je ervaren dat geen situatie en dag 

hetzelfde is 

Roosters maken, contact onderhouden met andere organisaties, het bieden van een 

luisterend oor, present aanwezig zijn en vrijwilligers begeleiden. Als coördinator van 

Aanloophuis De Steiger heb je een relevante baan met een gevarieerd takenpakket. 

“Het is half twee in de middag en tijd om met onze vrijwilligers de dag samen te beginnen. De koffie 

en thee zijn door de vrijwilligers al klaargezet. We drinken gezellig een bakje en bespreken of er nog 

bijzonderheden zijn. Dan beginnen we de middag met gebed. Mooi om elke dag samen uit te spreken 

dat God een belangrijke plek heeft in ons leven en dit werk! Vandaag zijn er behalve een gastvrouw 

en -heer ook koks aanwezig. Vanavond is er Open Maaltijd en eten we samen met onze gasten. Als 

het twee uur is openen we de voordeur en staan de eerste gasten al te popelen om naar binnen te 

mogen. Ik maak een praatje met wat bezoekers. Na een tijdje zie ik de vrijwilligers druk in gesprek 

met gasten en trek ik mij terug op het kantoor. Er wachten computertaken op mij. Mails 

beantwoorden, roosters maken, contact met andere organisaties. Mijn middag zal wel weer voorbij 

vliegen.” Word jij onze collega coordinator? 

Heb jij?  

 
 Passie en en respect voor onze doelgroep  

 Een christelijke geloofsovertuiging 

 Een opleiding op HBO niveau in de GGZ, maatschappelijk of agogisch werk (of een 
vergelijkbare MBO opleiding met HBO werk- en denkniveau) 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Organisatorische en computer-vaardigheden  

 Ervaring met de doelgroep en het werken vanuit de Presentiebenadering 

 Verantwoordelijkheidsgevoel voor het management van het Aanloophuis 

 Oog voor een goed klimaat in de huiskamer voor de gasten 

 Zin om zelf te gaan ontdekken welke werktaken bij jou passen en wat je gaat oppakken  

 



Ben jij? 

 
 Iemand die goed kan samenwerken met vrijwilligers 

 Iemand die stevig in je schoenen staat en goed kan omgaan met groepsdynamiek 

 Creatief en je neemt graag het initiatief 

 Een aanpakker en je weet draagvlak te creëren  

 Iemand die flexibel kan omgaan met werkdruk 

 Iemand die het geen probleem vindt om je uren te verdelen over meerdere dagdelen en 
tijdens weekenden of feestdagen te werken 

 Trouw en in staat om met inleving en zonder vooroordelen naast de gasten te staan en hun 
belangen te behartigen 

 

Wie zijn wij? 

 
Aanloophuis De Steiger biedt gastvrijheid aan mensen in een kwetsbare of achterstandspositie, door 
present te zijn. Het is een vrijwilligersorganisatie, aangestuurd door een team van coördinatoren. 
Samen zorgen zij ervoor dat het Aanloophuis open kan blijven. We doen dat vanuit een Christelijke 
geloofsovertuiging. Het Aanloophuis is zes dagdelen in de week open en iedereen is welkom. Er 
vinden activiteiten plaats, zoals Open Maaltijd, Bijbeluur, Vieringen of Wandelgroep. Daarnaast is er 
een team van vrijwilligers dat regelmatig contact zoekt met de prostituees op de Achterdam. 

 

 

Wat bieden wij? 

 
 Een maatschappelijk relevante baan die geen dag hetzelfde is.  

 Een klein team van leuke collega’s om mee samen te werken.  

 Een actief bestuur ter ondersteuning van het team.  

 Het betreft een parttime functie van 12 uur per week (met kans op uitbreiding). De functie 
wordt gewaardeerd volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in 
Nederland.  

 

Onze twee parttime coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het draaiende houden van het 
Aanloophuis. Maar vanwege het naderende pensioen van één van beiden zijn wij op zoek naar een 
gepassioneerde coördinator. 

 

 

Solliciteren  
 

Heb je interesse in deze baan?  

Loop dan eens binnen in ons Aanloophuis! Stuur je CV en sollicitatiebrief uiterlijk zaterdag 28 
november 2020 naar de secretaris van het bestuur: Cees Wakker, e-mail: ceeswakker@live.nl 

 

 

 


