
 

Wie zijn wij? 

Stichting Coherente is de brede welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel. Zij stimuleert de 

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. Gewerkt wordt 

met de inzet van veel vrijwilligers en een relatief kleine staf. 

Wij zoeken een ouderenadviseur 

voor 14 uur per week 

Wat ga je doen? 

Je verstrekt persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding, waardoor de 

zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot en 

invulling aan de dagbesteding wordt gegeven. Uitgangspunt daarbij is dat de 

oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt. Je legt en 

onderhoudt contacten. Je signaleert, inventariseert en onderzoekt hulpvragen. Je 

geeft voorlichting, informatie en advies. Je coördineert zorg- en hulpverlening. Je 

biedt communicatieve en organisatorische ondersteuning en optimaliseert 

hulpverlening. Je levert een bijdrage aan beleid en vertaalt onder andere de 

resultaten van ons onderzoeksproject “Prettig Langer Thuis” naar concrete acties. Dit 

doe je in samenwerking met het team Ouderenwerk en onze opdrachtgever de 

gemeente Ouder-Amstel. 

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 bezig zijn. Coherente is een 

kleine organisatie waar we met elkaar de klus moeten klaren. Coherente is een 

volledig gesubsidieerde instelling. 

Wie ben je? 

Een cliëntgericht, empathisch persoon, die kan schakelen tussen diverse niveaus en 

planmatig te werk gaat. Iemand die voldoet aan onderstaande functie-eisen: 

• Een relevante Hbo-opleiding; 

• Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. (zorg)voorzieningen; 

• Kennis van het zorgnetwerk en de sociale kaart; 



• Inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij 

• Flexibele instelling passend bij onze organisatie. 

Wat mag je verwachten? 

Bij Coherente wordt gewerkt met uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals: 

• Een marktconform salaris in schaal 8 CAO Sociaal Werk. 

• Een scholingsbudget voor opleidingen etc. 

• Een tijdelijk contract voor een jaar met een maand 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 grote mate van zelfstandigheid. 

 

Heb je interesse gekregen in deze functie dan horen wij dat graag, stuur je CV + 

motivatie uiterlijk 1 februari 2022 naar a.mulder@coherente.nl ! 

 

Als je nog vragen hebt kun je op maandag, dinsdag en woensdag tijdens 

kantoortijden contact opnemen met Anneke Mulder (directeur), telefoon 020-

4963673. 
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