
KijkopWelzijn zoekt een.. 

Focus: activiteiten noodopvang 
ACTIVITEITENCOÖRDINATOR 

De Activiteitencoördinator is de spin in het 
web tussen de betrokkenen rondom de 
noodopvang voor asielzoekers aan de 
Zuider Carnisseweg en de Oekraïense 
vluchtelingen. Je organiseert en  begeleidt 
activiteiten voor deze locaties, zelf en met 
vrijwilligers. Je stemt deze programmering 
af met collega’s, vrijwilligers, gemeente, 
Veiligheidsregio en andere stakeholders.  

Je onderzoekt met betrokken partners de behoefte 
onder de bewoners. In de poule van vrijwilligers ga je op 
zoek naar een passende mogelijkheid om dit te 
organiseren. Waar nodig begeleid je zelf de activiteit of 
zoek je de samenwerking met lokale organisaties om 
het programma vorm te geven. Je bent regelmatig op 
locatie om de voortgang te monitoren (i.o.m. 
locatiemanagers, woonbegeleiders, partners, 
medewerkers gemeente, et cetera). Gezamenlijk breng 
je een gewenst activiteitenprogramma tot stand.  

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen initiatieven van 
burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verbeteren 
van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar richt zich vooral op het bieden 
van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de 
communicatie tussen de verschillende groepen van de samenleving.  

Wat wij vragen Wat wij bieden 

• Ervaring in een vergelijkbare functie; 
• Je bent sociaal, een echte verbinder; 
• Je schakelt makkelijk tussen 

verschillende doelgroepen; 
• Communicatief een kei - het spreken van 

meerdere talen is een pré; 
• Een voltooide, relevante opleiding; 
• Je bent empathisch en hebt respect voor 

de ervaringen, verhalen en culturen van 
de verschillende doelgroepen. 

• Een salaris in een schaal die past bij je 
afgeronde opleiding volgens de cao 
Sociaal Werk; 

• Een jaarcontract voor 16 tot 20 uur per 
week;  

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Een baan met mooie uitdagingen en 

kansen waarin jij het verschil kunt maken; 
• Een gezellig, hardwerkend team. 

Meer informatie of solliciteren? Mail vacatures@kijkopwelzijn.nl of bel 0180 - 691 800. Solliciteren op 
deze functie kan tot en met 17 juli. De gesprekken vinden plaats op 22 juli. De startdatum is bij 

wederzijds overeenkomen zo spoedig mogelijk. 


