Coherente is de brede welzijnsorganisatie van Ouder-Amstel.
Coherente draagt bij aan sociale samenhang, moedigt participatie van jong en oud aan
“meedenken, mee beslissen en meedoen”, geeft informatie, advies en ondersteuning.
Coherente stimuleert en ondersteunt mensen, individueel en groepsgewijs op diverse terreinen en
maakt daarbij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing mogelijk.
Coherente werkt met vrijwilligers en met andere organisaties die zich inzetten voor de zorg en het
welzijn van jong en oud.

Wij zoeken een Activiteitenbegeleider Ouderenwerk en
Gezonde Leefstijl Ouderen
met coördinerende taken
voor 20 uur per week
Wat ga je doen?
Je gaat parttime aan de slag voor het ouderenwerk bij Coherente. Je staat op de vloer bij onze
lichte vorm van dagbesteding “Co’s kamer”, waar je ouderen stimuleert en vrijwilligers
coördineert. Je bent aanspreekpunt voor diverse actieve groepen ouderen, die onder de vlag van
Coherente koersballen, darten, dansen etc. Daarnaast werk je aan de Gezonde Leefstijl voor
Ouderen. Je voert coördinerende taken uit voor het team Ouderenwerk in beide dorpskernen
Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het team Gezonde Leefstijl. Deze teams bestaan uit
respectievelijk 4 en 3 personen. Je onderhoudt de contacten met externe partners en intern schakel
je namens het team Ouderenwerk met onze ouderenadviseur.

Waar ga je werken?
Bij een non-profitorganisatie waar de mens voorop staat en we altijd voor ogen houden, dat we
voor alle inwoners van de gemeente Ouder-Amstel bezig zijn. Waar we samen de klus klaren ook
al valt dat soms buiten jouw eigen taken. Coherente is een volledig gesubsidieerde instelling. Op
het gebied van ouderenzaken voeren we samen met MOvisie een onderzoek naar innovatiekansen uit.

Wie ben je?
Een empathisch persoon, die in staat is zich te verplaatsen in de oudere inwoners van OuderAmstel. Iemand die het voortouw durft te nemen en in staat is dit gestructureerd en overtuigend te
doen. Iemand, die er voldoening uit haalt om op meer beleidsmatig level een bijdrage te leveren.
Je voldoet aan onderstaande functie-eisen:

•
•
•
•
•

Minimaal een relevante MBO-opleiding in Ouderen Welzijn en Gezonde Leefstijl
Aantoonbare ervaring met activiteitenbegeleiding ouderen, aansturen vrijwilligers en
coördinerende taken voor teams Ouderenwerk en/of Gezonde Leefstijl Ouderen
Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en op schrift
Digitaal vaardig
Flexibele instelling passend bij onze organisatie.

Wat mag je verwachten?
Bij Coherente wordt gewerkt met uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
•
•
•

•

Een marktconform salaris in maximaal schaal 7 CAO Sociaal Werk.
Een scholingsbudget voor opleidingen etc.
Een tijdelijk contract voor een jaar met 2 maanden proeftijd is de start, wat bij gebleken
geschiktheid en voldoende structurele formatieruimte kan worden omgezet in een contract
voor onbepaalde tijd.
Vergoeding van de dienstreizen die je tijdens je werk maakt.

Kortom, een veelzijdige baan met een flinke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Heb je interesse gekregen in deze functie dan horen wij dat graag, stuur je CV + motivatie uiterlijk
11 januari 2021 naar a.mulder@coherente.nl.
Als je nog vragen hebt kun tijdens kantoortijden op maandag, dinsdag, en woensdag contact
opnemen met Anneke Mulder (directeur) via ons algemene telefoonnummer 020-4963673. In
week 53 is het kantoor i.v.m. de kerstvakantie gesloten. De sollicitatiegesprekken zullen op 14 en
21 januari 2021 worden gehouden. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

NB. Wij volgen de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het RIVM. Er is in
deze baan beperkt thuiswerken mogelijkheid.

