Vacature Projectassistent
Het Actieprogramma ‘Weer Thuis!’ is een programma om meer uitstroom van cliënten uit de
opvanginstellingen en beschermd wonen naar een eigen woning te realiseren. Het actieprogramma
is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en
Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). In 2019 wordt in tien regio’s
gewerkt aan dit doel.
In diverse regio’s zijn er in 2018 met steun van het programma al afspraken tussen corporaties,
gemeenten en zorgaanbieders over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. In bijna alle regio’s
zijn er afspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en ook zaken als de
begeleiding van bewoners, het oplossen van overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van
nieuwe schulden.
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/79efd331683de661/original/Publicatie-resultaten-WeerThuis.pdf
Er is veel waardering voor de lokale aanpak en de resultaten van het Actieprogramma ‘Weer Thuis!’
zijn bijzonder positief. In 2019 zal in tien nieuwe regio’s door de projectleider worden samengewerkt
met gemeenten, woningcorporaties en lokale instellingen.
Daarom is het Actieprogramma ‘Weer Thuis!’ op zoek naar een
Project assistent voor 16 uur per week
Als project assistent werk je als spin in het web tussen de regio’s, de projectleider en de stuurgroep.
Je belangrijkste taken zijn het maken en plannen van afspraken, het ondersteunen van de
projectleider, het tijdig versturen van informatie en uitnodigingen, het meehelpen opstellen van de
agenda van de stuurgroep, notuleren en verslaglegging, het organiseren van vergaderingen en
bijeenkomsten. Verder wordt je gevraagd om berichten op de website en social media te plaatsen in
samenwerking met de afdeling communicatie.

Wat wij vragen
Je bent ondernemend, initiatiefrijk, accuraat, flexibel, analytisch en gericht op samenwerken. Je
denkt actie- en oplossingsgericht en bent bereid om te leren. Je beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden mondeling èn schriftelijk. Minimaal twee jaar ervaring als
secretaresse of personal assistant en minimaal een Mbo-opleiding.
Bij voorkeur spreiden we de 16 uur per week over vier dagen. Enige affiniteit met opvang, onze
kwetsbare doelgroep of kennis van de woningmarkt is mooi, maar geen must. Er is sprake van
functionele aansturing door de projectleider en een stuurgroep lid.
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Wat wij bieden
Wij bieden je een dynamische werkomgeving in een klein informeel team en een tijdelijke aanstelling
voor de duur van het project. Het gaat in eerste instantie om 2019 met mogelijk een vervolg in 2020.
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal 2.346,- euro en maximaal 3.277,euro, schaal 7 conform de cao Sociaal Werk.
Werkzaam bij Federatie Opvang
De werkplek is bij Federatie Opvang, welke tevens optreedt als werkgever, namens genoemde
partijen. De Vereniging Federatie Opvang (VFO) is de landelijke brancheorganisatie van instellingen
op het gebied van de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd en Begeleid Wonen.
Vanuit honderden locaties worden ruim 70.000 kwetsbare cliënten opgevangen en begeleid.
Federatie Opvang behartigt de belangen van haar leden, organisaties die in het kader van de
Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd & Begeleid Wonen kwetsbare mensen
opvangt. Ook voert Federatie Opvang extern gefinancierde projecten en programma’s uit. Federatie
Opvang werkt intensief samen met RIBW Alliantie (branche voor Beschermd Wonen). De standplaats
is Amersfoort, vlakbij het NS station.
Interesse?
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij mevrouw Karen van Brunschot (senior
beleidsadviseur/projectleider); voor zaken over arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Jerry Straub
(directeur), tel. 033 461 50 29. We nodigen je uit om een korte motivatiebrief en CV in te sturen t.a.v.
Corina van ’t Klooster (secretaresse) c.vantklooster@opvang.nl. De eerste gespreksronde vindt
plaats op donderdag 24 januari aanstaande. Je reactie ontvangen we graag vóór 15 januari
aanstaande.

2

