Vacature
Datum: 31 januari 2019
De Wilg zoekt per direct
een coördinator wijkgericht werken & activiteitencoördinator dinsdagavond
Organisatie
De Wilg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking
in het actief meedoen in de maatschappij.
Dit doen wij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-)
activiteiten voor jong en oud, het toeleiden naar bestaand
vrijetijdsaanbod in de wijken, het geven van voorlichting & training en
begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De beperking is niet
van belang; bij ons deel je je interesses!

Locatie
Aantal uren per week
Wat ga je zoal doen?

Het doel van De Wilg is om zoveel mogelijk kwetsbare burgers te
bereiken en te bevorderen dat ze op hun eigen manier kunnen
participeren. We stimuleren dat mensen meedoen, bij voorkeur in hun
eigen wijk. Dit doen we o.a. door middel van het activeren naar
bestaand aanbod, het samen met de wijkbewoners opzetten van
nieuwe activiteiten en het begeleiden van groepen met een lage
dynamiek. Ook vervullen we een adviserende rol voor collegaorganisaties in het werkveld.
Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern & dinsdagavond op de
Mecklenburglaan in Utrecht Oost
24 uur wijkgericht en 6 uur dinsdagavondcoördinatie
Innovatief activeren in de wijk
Als coördinator wijkgericht werken werk je aan een inclusieve wijk,
waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief meedoen.
Dit doe je door het:
• inventariseren van behoeften van kwetsbare wijkbewoners en hen
ondersteunen in het invulling geven aan een passende
vrijetijdsbesteding;
• ondersteunen in het toegankelijk maken van bestaand
vrijetijdsaanbod;
• ondersteuning bieden bij het opzetten van nieuwe activiteiten, in
samenwerking met de wijkbewoners en wijkpartners (o.a. DOCK);
• bijwonen en eventueel initiëren van diverse netwerkoverleggen en
de expertise van De Wilg onder de aandacht brengen
• adviseren van en nauw samenwerken met wijkpartners, zoals
buurtteam, sociaal makelaars en andere organisaties.
• innovatieve manieren zoeken om kwetsbare bewoners te bereiken
en sociaal te activeren;
• begeleiden van groepen met lage dynamiek en eventuele
inlooptafels
• ondersteunen van vrijwilligers door deze mensen te trainen en
begeleiden zodat zij goede handvatten hebben om een activiteit tot
een succes te maken.

Avondcoördinatie
Als activiteitencoördinator werk je wekelijks op de dinsdagavond van
+/- 17.00 – 22.00 uur. (de eerste activiteit start om 18.00 uur).
Op deze avond worden er verschillende activiteiten georganiseerd bij
De Wilg voor mensen met een LVB of andere kwetsbaarheid. Als
coördinator ondersteun je de vrijwilligers bij het uitvoeren van de
activiteiten. Je bent aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers en
verantwoordelijk voor de coördinatie rondom de avond.
Overige taken:
• Kasboekbeheer
• Verantwoordelijk voor kwaliteit activiteiten
• Organisatie jaarlijkse toneelvoorstelling & toneeluitje
Wat verwachten we van
jou?
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Gewenste opleiding/
ervaring
Salaris
Periode
Sollicitatieprocedure

Nadere informatie
Reacties naar

MBO+ /HBO werk en denkniveau;
Relevante kennis van en ervaring met mensen met een (L)VB
zodanig dat je hen snel kunt herkennen en op effectieve wijze kunt
ondersteunen;
Het kunnen vertalen van de behoefte van de doelgroep/het individu
naar passende activiteiten en naar de omgeving (buurtbewoners,
vrijwilligers, sociaal makelaars etc.);
Mensen het gevoel geven dat ze gezien en gehoord worden, hun
talenten naar boven halen en zelfregie bevorderen;
Een daadkrachtige verbinder met een open en positieve blik op de
wereld;
Flexibel in werktijden en werkzaamheden (overdag, ‘s avonds,
weekend), kunnen pionieren en meebewegen met de
ontwikkelingen binnen welzijn in Utrecht.
Kennis van de sociale kaart van Utrecht en netwerkcontacten
binnen welzijn Utrecht, met name Leidsche Rijn, Vleuten – De
Meern, is een pré.

Wil jij werken in een dynamische organisatie met bevlogen
werknemers en vrijwilligers? Omarm je de inclusiegedachte en kun je
hier ook handen en voeten aan geven? Voel je je thuis in een functie
waarin een groot beroep wordt gedaan op je creativiteit, flexibiliteit en
waarin je moet pionieren? Dan maken we graag kennis met je!
MBO+ / HBO niveau.
Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, schaal 7,
trede afhankelijk van opleiding en ervaring,
Tot eind 2019, afhankelijk van subsidietoekenning voortzetting in 2020
• Sluitingsdatum reacties: 17 februari 2019
• 1e ronde gesprekken: 21 februari 2019
• 2e ronde gesprekken: 25/26 februari 2019
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Markus:
030-2513672 en onze website bezoeken: www.dewilg.nl
Marieke Markus, programmamanager: info@dewilg.nl.

