Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor
een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort.
Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers,
onder het motto: iedereen telt mee!
Stimenz Home-Start is een programma voor ouder(s) met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wij willen kinderen een goede start geven in het leven, door ouders vroegtijdig en
laagdrempelig te ondersteunen.
Het Home-Start kernprogramma wordt ruim 23 jaar uitgevoerd door Stimenz.
Omdat wij ons programma gaan verbreden voor kinderen tot 18 jaar
zoeken wij met ingang van 1 januari 2023 een enthousiaste:
Sociaal Werker - coördinatie Home-Start
22 uur per week

Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag voor het programma Home-Start in Apeldoorn. De werkzaamheden die hierbij horen
zijn zeer divers van aard; geen dag is hetzelfde!
Een groot onderdeel van je werk is de begeleiding en coaching van de vrijwilligers van Home-Start waar
intensief mee wordt samengewerkt. Je bent verantwoordelijk voor een goede match tussen een vrijwilliger
en een gezin en blijft gedurende het traject betrokken door aanwezig te zijn bij de evaluaties en de
afronding.
Verder ben je verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van (aspirant) vrijwilligers en draag je
zorg voor een goede afstemming van de behoefte van ouders op het aanbod van Home-Start.
Aangezien het van belang is om het programma Home-Start zichtbaar te houden voor vrijwilligers en voor
de gezinnen ben je, samen met je collega coördinatoren, voortdurend aan het onderzoeken op welke
manier je publiciteit aan het programma kunt blijven geven.
En om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep
heb je regelmatig afstemming met verwijzers, de gemeente en het lokale netwerk om zo gezamenlijk te
komen tot nieuwe oplossingsrichtingen.
Tot slot ben je verantwoordelijk voor de juiste rapportages die opgesteld worden voor de gemeente.

Wie ben jij?
• Je hebt een HBO opleiding, bij voorkeur richting Social Work
• Je hebt kennis van de sociale kaart van Apeldoorn, van maatschappelijke- ontwikkelingen en
problematiek;
• Het is een pre als je aantoonbare ervaring hebt met begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers;
• Je beschikt over een praktische-, klantgerichte- en dienstverlenende instelling;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je kunt het overzicht bewaren en goed plannen en organiseren;
• Daarnaast ben je bereid om af en toe op onregelmatige tijden te werken

Wat bieden wij?
• Een contract voor twaalf maanden, met de intentie om bij goed functioneren het dienstverband te
continueren;
• Wanneer je start neem je deel aan een landelijke training om bekend te raken met de methodiek van
Home Start
• De functie is ingeschaald in schaal 8 CAO Sociaal Werk, inschaling is op basis van ervaring;

•
•
•

Een individueel keuzebudget bestaande uit onder andere 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering
en een budget om jezelf te blijven ontwikkelen;
Werken bij een enthousiaste werkgever met maatschappelijke betrokkenheid;
Werktijden zijn in afstemming flexibel met elkaar te regelen.

Nieuwsgierig geworden naar de functie van coördinator?
Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv vóór 5 oktober a.s. via het e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl
onder vermelding van vacaturenummer 202221. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag
11 oktober en donderdag 13 oktober a.s.
Wil je meer informatie of een uitgebreide functieomschrijving ontvangen, bel dan met coördinator Marion
Wolbers op 06 54 98 58 92.
Deze vacature wordt opengesteld voor interne en externe kandidaten, eigen medewerkers
krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

