Profiel van de coördinator

Gezien de gestegen nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag, Blokker, de veranderende positie van
de overheid is er een initiatief ontstaan uit diaconale overwegingen, gedragen door de Raad van
Kerken, om een laagdrempelige ontmoetingsplek/ inloopactiviteit te realiseren.
Deze voorziening, Inloophuis De Koepel, moet een gezellige, veilige ontmoetingsplek worden voor de
mensen die er binnen lopen. Mensen zoals:
o Mensen in de buurt
o Mensen die een luisterend oor nodig hebben
o Mensen die eenzaam zijn
o Mensen die met armoede te aken hebben
o Mensen die een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook, zoals het niet overweg kunnen et
ingewikkelde papieren of het vastlopen bij meerdere loketten.
Om deze voorziening een succes te laten zijn, is het bestuur van De Koepel op zoek naar een:

Coördinator Inloophuis De Koepel
Taken die de coördinator zal verrichten zijn:
• Zorg dragen voor een centrum die een veilige en gezellige ontmoetingsplaats is
• Aansturen van vrijwilligers
• Organisatie rondom de activiteiten die ontplooid (gaan) worden, op zich nemen
• Contact onderhouden met de diverse hulporganisaties waarmee samengewerkt gaat worden
• Zo nodig bezoekers doorverwijzen naar hulpverleningsorganisaties
Gevraagd wordt:
• Affiniteit met de doelgroep hebben
• Integer en empathisch zijn
• Respectvol, discreet en niet oordelend zijn
• Een goede balans kunnen houden tussen betrokkenheid en afstand houden, grenzen kunnen
stellen
• Goed kunnen luisteren en communicatief vaardig zijn
• Organisatorische kwaliteiten hebben
• Overzicht kunnen houden
• Vrijwilligers kunnen aansturen
• Een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
Deze taak is bij de start van Inloophuis De Koepel op vrijwillige basis. De intentie is om op den duur
een betaalde coördinator aan te stellen.
Heeft u interesse om deze taak op zich te nemen, dan ontvangt het bestuur graag uw motivatie en
CV, u kunt dit mailen naar: Stichting Inloophuis De Koepel
Secretariaat: Ir. R.M. .Visser, Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn.

Tel: 0229 - 249580. E-mail: rm.visser@quicknet.nl

