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Vacature Warme Ontmoetingsplekken 

Beheerder 

Functieomvang ca. 12-16uur 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.  

 

Vacature 

Voor het tijdelijke project ‘Warme Ontmoetingsplekken’ zijn we op zoek naar meerdere 

beheerders/coördinatoren voor de openstelling van het Huis bij de Bron in Stadspolders. De functie 

is van tijdelijke aard en loopt tot 31 maart 2023. De startdatum van de functie is zo snel mogelijk, voor 

ca 12 uur per week (afhankelijk van de samenstelling van het tijdelijke team). De extra openstelling 

van Huis bij de Bron is van 17.00–22.00 uur doordeweeks en 10.00–22.00 uur op zaterdag en zondag.  

 

Warme ontmoetingsplekken 

De kosten van energie zijn hoog. Voor veel mensen is het duur om hun huis te verwarmen. Zeker als 

zij veel thuis zijn. De Gemeente Dordrecht wil niet dat inwoners in de kou komen te zitten en start 

daarom het initiatief warme ontmoetingsplekken. Verschillende buurtlocaties zijn gevraagd de 

openingstijden uit te breiden, zodat bezoekers ook in de avonden en weekenden warm ontvangen 

kunnen worden. Alle Dordtenaren zijn er van harte welkom, om zo te besparen op het 

energieverbruik in hun eigen woning. 

Het is de bedoeling dat er op 8 plekken in Dordrecht buurtlocaties open gaan van 10u-22u 

gedurende 7 dagen in de week. Mensen kunnen hier naartoe komen om met een gratis kop koffie 

of thee op te warmen, anderen te ontmoeten of te werken.  

 

Wat ga je doen? 

• Jij bent hét aanspreekpunt voor bezoekers van de warme ontmoetingsplek, vrijwilligers en 

deelnemers aan activiteiten.  

• Samen met de vrijwilligers, de mensen van Huis bij de Bron en de bezoekers zorg jij dat de 

locatie een fijne, prettige plek is om tijd te besteden. Gastvrijheid is op jouw lijf geschreven!  

• Je bent verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de locatie.  

• Je geeft leiding aan de aanwezige vrijwilligers. Je stimuleert, respecteert en ondersteunt hen. 



  

samendordt.nl 

 

 

• Je zorgt samen met de vrijwilligers en bezoekers voor een schone, opgeruimde en veilige 

omgeving. 

• Je vindt het leuk om mee te denken over hoe we Huis bij de Bron een bruisende 

ontmoetingsplek kunnen laten zijn in deze periode. Jij hebt regelmatig contact met de 

kerkrentmeester van Huis bij de Bron en de coördinator buurtinitiatieven van Samen Dordt 

om vragen, mogelijkheden en ideeën terug te koppelen.  

 

Wie ben jij? 

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

• Je onderschrijft de doelstelling van Samen Dordt 

• Je bent positief ingesteld en hebt gastvrijheid hoog in het vaandel staan. 

• Je denkt in kansen en mogelijkheden. 

• Je hebt een scherpe antenne voor de wensen en signalen van bezoekers. 

• Je werkt planmatig en doelgericht. 

• Je werkt graag in een team en bent collegiaal. 

• Je bent fysiek in staat de algemene werkzaamheden in een buurtcentrum uit te voeren. 

• Je kent de wettelijke richtlijnen die gelden voor veiligheid, Arbo en hygiëne. 

• Je bent bereid om in de avonduren en in het weekend te werken. 

• Je staat open voor feedback en geeft ook feedback aan anderen. 

 

Voldoe je grotendeels aan wat we vragen hierboven dan komen we graag met je in gesprek! 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een uniek project. 

• Deel uitmaken van een enthousiast team van vrijwilligers, mensen van Huis bij de Bron en 

medewerkers van Samen Dordt. 

• Volop ruimte voor eigen inbreng. 

• Een tijdelijk contract voor 12-16 uur per week. 

• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 5 (min. 

€ 2.137,00 en max. € 3.043,00 bruto bij een fulltime werkverband). 

 

Solliciteren? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je aan de slag als beheerder/coördinator ‘Warme 

ontmoetingsplekken’ bij Huis bij de Bron? Dan ontvangen we graag vóór 12 december jouw 
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motivatiebrief én cv via: e.vanwenum@samendordt.nl. Bij eerder invullen wordt de vacature 

voortijdig gesloten. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Eelko Kooistra via 

vindplaatsen@samendordt.nl of 06-12904386. 

 

Bij jouw indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor te leggen. Een 

VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Je krijg een 

VOG als uit onderzoek blijkt dat je de afgelopen 4 jaar geen strafbare feiten op jouw naam hebt 

staan. We vragen je de VOG binnen 6 weken na je indiensttreding bij ons te tonen. 
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