Zondagochtend 11 uur: één van de vrijwilligers zet de deur open van Bagijnestraat 36. Er staan al
enkele mensen te wachten. Bij de ingang worden de bezoekers warm verwelkomd en beantwoorden
ze de vragen over hun gezondheid. Vervolgens wassen de gasten hun handen en gaan op een plekje
zitten waar een groene stip op de tafel is geplakt. Op deze manier kan iedereen op ten minste 1,5
meter afstand van elkaar zitten. En dan is er koffie.
In deze tijd biedt het Aanloophuis Leeuwarden een plek voor maximaal 12 gasten tegelijk, in plaats
van de 40 tot 50 gasten die vóór de coronacrisis kwamen. Jong en oud, dakloos, eenzaam, ziek of
verdrietig. Op deze plek zijn de mensen welkom, ongeacht hun situatie, achtergrond of uiterlijk. Juist
ook nu.
Het Aanloophuis Leeuwarden is een interkerkelijke stichting die vrijwel geheel op vrijwilligers draait.
Elk weekend is het Aanloophuis geopend op zaterdagmiddag en zondag. In de wintermaanden is er
een maaltijd op woensdagavond. Doelstelling van het Aanloophuis is beschikbaar te zijn voor de
medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is
voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale
contacten hebben.
Wij zoeken met ingang van 1 mei 2021 een coördinator (16 – 20 uur)
Ben jij de nieuwe coördinator van het Aanloophuis Leeuwarden?
Wat ga jij doen:
• Zorgen voor de veiligheid en continuïteit in het huis
• Coachen, begeleiden en trainen van vrijwilligers
• Coördineren van de activiteiten binnen de organisatie van het Aanloophuis
• Bijdragen aan de ontwikkeling van de toekomstvisie van het Aanloophuis: we kunnen niet
wachten om onze gasten weer normaal te kunnen ontvangen; dat betekent voor een nieuwe
coördinator werken aan een nieuwe start
• Onderhouden van contacten met andere vormen van opvang in de stad en het daarbij
behorende netwerk
• Deels werken in het weekend en soms vergaderen in de avonduren
Wat vragen wij:
• Vanuit de relatie/presentie willen en kunnen werken
• Doelstelling en visie van het Aanloophuis onderschrijven
• Plezier hebben in de omgang met onze gasten en het werken met vrijwilligers
• Kennis en ervaring in de omgang met mensen met psychische problemen en verslaving
• Goed met spanningsvolle situaties om kunnen gaan
• Goed kunnen organiseren en leidinggeven
• Relevante opleiding en kunnen werken op HBO-denkniveau
Wat bieden wij:
• Een enthousiaste vrijwilligersgroep en een betrokken bestuur

•
•
•

Een afwisselende en uitdagende werkomgeving
Mogelijkheid tot aanvullende trainingen en opleidingen
Goede arbeidsvoorwaarden volgens de regeling AVR van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het dienstverband gaat in per 1 mei 2021 voor 1 jaar op basis van 16 uur per week, met de intentie
om te verlengen op basis van 20 uur. De functie is ingedeeld in schaal 8 van de ARV. De
pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bij aanstelling zal een
VOG worden gevraagd.
Aanvullende informatie:
Vragen over deze baan: bel met Cocky den Hollander-van der Ent (voorzitter), 06-18112821 of Koos
van der Knijff (ondersteuner), 06-47847919.
Meer informatie over het Aanloophuis is te vinden op www.aanloophuisleeuwarden.nl
De selectiegesprekken vinden plaats in week 10 en 11.
Sollicitaties kunnen tot maandag 1 maart 2021 worden gericht aan het bestuur van het Aanloophuis
van de Kerken Leeuwarden, Bagijnestraat 36, 8911 DR Leeuwarden of per email aan
secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl

