In het woord ontmoeting, dus zonder moeten,
zit de kracht en de vrijheid te kunnen en te mogen zijn wie je bent
met alle mogelijkheden of onmogelijkheden.

Vacature Inloophuis de Boei
Functie: Coördinator (vrijwilliger) Inloophuis de Boei, dependance Barendrecht
Aantal uren: + - 8 uur per week
Functieomschrijving:
Inloophuis De Boei is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker, directe naasten en
nabestaanden.
Bij het Inloophuis kun je in een huiselijke sfeer lotgenoten ontmoeten maar ook terecht voor
aandacht en een luisterend oor. Naast de groeps- en individuele gesprekken worden er diverse
activiteiten aangeboden (zoals zingen, meditatie en schilderen).
Het Inloophuis probeert op laagdrempelige manier de zelfredzaamheid van de gasten op gang te
brengen. Gasten krijgen weer grip op hun leven waardoor zij weer mee kunnen doen met de
maatschappij.
Inloophuis de Boei in Barendrecht is geopend op maandag van 10:00 – 16:00u.
Meer informatie via www.inloophuisdeboei.nl
Organisatie:
Inloophuis de Boei bestaat al 19 jaar en is gevestigd in Rotterdam Vreewijk. Naast deze locatie heeft
het Inloophuis vier dependances; Schiedam, Overschie, Barendrecht en Spijkenisse. De organisatie
wordt vanuit Rotterdam Vreewijk bestuurd. Elke dependance heeft een eigen vrijwillige coördinator.
Plaats in de organisatie:
De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers van de dependance. De coördinator legt
verantwoording af aan de directeur van de organisatie en neemt actief mee aan de coördinatoroverleggen.

Werkzaamheden:
t.a.v. vrijwilligers:
‐ Werven van vrijwilligers, zorgen voor inwerkperiode en een vrijwilligerscontract
- leiding geven aan de vrijwilligers
‐ Het voeren van individuele – en groepsgesprekken met de vrijwilligers
- Het organiseren van (bij)scholing in overleg met de Boei Rotterdam
T.a.v. de gasten:
- De coördinator heeft vaardigheden in het voeren van tweegesprekken, daarbij is essentieel: goed
luisteren, parafraseren, begrip en respect tonen.
- Heeft een signalerende functie en werkt mee aan een open veilige sfeer
- Informatie dan wel doorverwijzing gebeurt alleen als de gast daarom vraagt en moet zoveel
mogelijk "open" zijn.
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T.a.v. public relations:
‐ Leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties in de wijk
‐ Bekendheid van Inloophuis de Boei in de wijk vergroten
T.a.v. registratie:
- Het bijhouden van de persoonsgegevens van vrijwilligers.
- Het registreren van het aantal bezoeken aan het Inloophuis.
- Persoonsgegevens van gasten bijhouden.
- Het bijhouden van een financieel overzicht.
- Financiën maandelijks afdragen aan de boekhouder
Profiel medewerker:
- HBO werk- en denkvermogen
- Kennis van en ervaring met betrekking tot hulpverlening
‐ Inlevingsvermogen
‐ Betrouwbaar en discreet
‐ Creatief/Initiatiefrijk
‐ Goed kunnen samenwerken
‐ Verantwoordelijkheid durven nemen
‐ Beschikbaar op maandag van 09:00-16:00u.
Wij bieden:
‐ uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving
‐ een team met gedreven collega’s
- vrijwilligersvergoeding
Informatie en solliciteren:
Neem contact op met Saskia den Uijl, directeur Stichting Inloophuis Rotterdam.
Email: saskia@inloophuisdeboei.nl of tel. 010-2152855
Solliciteren kan door een motivatiebrief en Curriculum Vitae op te sturen naar
S. den Uijl, Weimansweg 70-72, 3075MP Rotterdam of naar saskia@inloophuisdeboei.nl.
U krijgt een ontvangstbevestiging.
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