
 

  

Coördinator Odensehuis Papendrecht, inval/ 0-urencontract 

 
Het Odensehuis Papendrecht is een burgerinitiatief van, voor en door burgers. Het wil een gastvrije plek zijn voor iedereen 

die te maken heeft met geheugenklachten of beginnende dementie, en ook voor hun naasten. ‘Aandacht voor wat wél kan en 

plezier in het leven’ is onze leus. Deelnemers, vrijwilligers en de coördinator bepalen samen wat er in het Odensehuis 

gebeurt, waarbij de kwaliteiten en wensen van deelnemers leidend zijn. Zo werken wij actief aan een dementievriendelijke 

samenleving en gemeente.  

 

Ons inloophuis is genoemd naar de plaats Odense in Denemarken. Daar werd het eerste inloophuis in deze vorm opgericht. 

Binnen het Odensehuis Papendrecht  wordt samen met de deelnemers, het activiteitenprogramma ontwikkeld. In het 
Odensehuis draait het om leefplezier en zingeving; er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. We 

bieden mensen met geheugenproblemen en hun naasten laagdrempelig een plek om zo lang mogelijk mee te blijven doen in 

de maatschappij. Een veilige plek waar ze zich thuis kunnen voelen.  

Functie en taakomschrijving 

Voor het Odensehuis Papendrecht zoeken wij een inval-coördinator die: 

• Affiniteit heeft met mensen met geheugenproblemen/beginnende dementie en hun naasten 

• Leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken 

• Die het vermogen heeft om contacten met instellingen en organisaties uit het werkveld te onderhouden 

• Garant staat voor een veilig en sociaal klimaat binnen de groep deelnemers 

• Het zelf organiserend vermogen van alle deelnemers stimuleert 

• Samen met de deelnemers en vrijwilligers een aansluitend activiteitenprogramma opstelt en uitvoert  

• Zorgt voor verslaglegging en de verwerking van administratieve gegevens 

• Zorg draagt voor het vinden, binden en behouden van vrijwilligers  

Functie-eisen 

Jij bent een rustige persoonlijkheid en overziet het geheel. Je ziet wat iemand nodig heeft om een zinvolle invulling aan de 

dag te geven en weet mensen hierin te motiveren en stimuleren. Je kunt zowel vrijwilligers als collega’s motiveren en je bent 

een echte verbinder. Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau en affiniteit met activiteitenbegeleiding. Je hebt ervaring 

met mensen met dementie en je weet wat zij nodig hebben. Je bent een pro actief, positief ingesteld, energiek persoon met 

een hoge mate van zelfreflectie.  

Salariëring 

Voor de inschaling van de functie van coördinator volgen wij de CAO Sociaal Werk, waarbij de inschaling afhankelijk is van 

opleiding en ervaring. Inzet aantal uren is mede afhankelijk van de ontwikkeling/ uitbreiding binnen het Odensehuis 

Papendrecht. Een aanstelling als ZZP-er behoort tot de mogelijkheden. 

Procedure Wij streven ernaar de procedure zo spoedig mogelijk af te ronden. Het kunnen overleggen van een recente 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.  

Geïnteresseerd  

Heb je interesse in deze functie? Mail jouw motivatie en CV voor 15 juni 2021 ter attentie van het bestuur van Odensehuis 

Papendrecht via secretariaat@odensehuispapendrecht.nl .Wil je meer informatie neem dan contact op met Marga Lousberg, 

secretaris Odensehuis Papendrecht  bereikbaar via tel. 06 24520648. 
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