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Vacature Samen Dordt 

Coördinator De Rustplek 
Functieomvang 4-8 uur per week 

 

 

Samen Dordt is een netwerk- en koepelorganisatie voor sociaal werk op het eiland van Dordrecht. 

Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad. Samen Dordt zet zich vanuit 

Bijbelse motivatie in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving.  

 

Samen Dordt is enerzijds een netwerkorganisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt 

met alle relevante partijen binnen het sociale domein. Anderzijds functioneert de stichting als een 

koepelorganisaties, waaronder kernteams invulling geven aan de doelstelling van de stichting. Een 

van de initiatieven die onder de koepel valt is De Rustplek Dordt. De Rustplek biedt gastgezinnen in 

verschillende plaatsen in Nederland, met als doel een tijdelijke woonplek te bieden aan mensen die 

om diverse redenen rust nodig hebben.  In Dordrecht is een lokaal kernteam van vrijwilligers actief 

waarvoor we een betaalde coördinator zoeken. 

 

Vacature 

De coördinator van De Rustplek is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van het initiatief en 

geeft (in afstemming met de voorzitter van het kernteam) operationeel en functioneel leiding aan 

de vrijwilligers van het kernteam. Er wordt nauw samengewerkt met en gerapporteerd aan de 

directeur-bestuurder, die eindverantwoordelijk is voor de uitwerking en uitvoering van het algehele 

beleid van de organisatie.  

 

Wat bieden wij? 

 Een veelzijdige en uitdagende functie in een unieke organisatie voor diaconale samenwerking 

 Samenwerking met enthousiaste kernteamleden en de directeur-bestuurder 

 Volop ruimte voor eigen inbreng en tegelijkertijd goede strategische begeleiding en coaching 

 Een jaarcontract voor 4-8 uur per week met intentie tot verlenging 

 Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 8 

 

Wie ben jij? 

 Je hebt een flexibele, zelfstandige en initiatiefrijke opstelling  

 Ondernemen, netwerken en mensen binden rondom de missie zijn eigenschappen die je herkent 



 

www.samendordt.nl 

 

 

 Je functioneert op HBO werk- en denkniveau en hebt werkervaring binnen het sociale domein 

 Je bent bereid ook buiten kantoortijden (avond/weekend) werkzaamheden te verrichten 

 Je bent belijdend christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht  

 Je onderschrijft de missie van Samen Dordt en bent in staat om deze verder te ontwikkelen 

 

Wat zijn je taken? 

 Coördineren van alle werkzaamheden van het kernteam  

 Werven en selecteren van nieuwe gasten en gastgezinnen 

 Aansturen en ondersteunen van trajectbegeleiders  

 Invulling geven aan publiciteit, voorlichting en informatievoorziening  

 Bevorderen van interne en externe samenwerking 

 Uitwerken van plannen, tussentijdse evaluaties en rapportages 

 Mede ontwikkelen van beleid t.a.v. het initiatief 

 

Interesse? 

Stuur voor 20 maart een mail met je CV en sollicitatiebrief Elly van Wenum (directeur van de stichting 

Samen Dordt) via e.vanwenum@samendordt.nl. Bij eerder invullen wordt de vacature 

voortijdig gesloten. 

  

Voor eventuele vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Elza 

Hogendoorn via 06-25695588. 

 

Ga voor meer informatie over De Rustplek Dordt naar samendordt.nl/derustplek. 
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