
Coördinator Activeren voor 21 uur per week  
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem. Met 
tweehonderd vrijwilligers en elf professionals richt Stem in de Stad zich op mensen in nood. 

Voor ieder mens is het goed om gezien te worden, om aandacht te krijgen. Dat is het uitgangspunt 
van het werk bij Stem in de Stad. Wij zien in Haarlem en omgeving veel mensen die eenzaam zijn, die 
wel wat menselijke warmte kunnen gebruiken. Onder onze gasten zijn mensen die dakloos of 
thuisloos zijn, die gevlucht zijn of overleven in de illegaliteit, mensen met schulden en mensen die 
heel weinig anderen om zich heen hebben. Met onze vrijwilligers zijn wij een Huis van Aandacht voor 
deze mensen. Waar nodig doen we ook aan concrete hulp: we bieden noodhulp voor wie op straat 
leeft, ondersteunen bij maatschappelijk en sociale vraagstukken, geven taallessen, organiseren 
activiteiten en verwijzen mensen door naar velerlei organisaties in Haarlem en daarbuiten.  
 

Functie coördinator Activeren  

De coördinator geeft in samenwerking met een klein kernteam vorm aan verschillende vormen van 
activering binnen Stem in de Stad, stuurt vrijwilligers aan en heeft aandacht voor de bezoekers. 
Werkdagen in overleg, bij voorkeur op maandag, donderdag en vrijdag. Daarnaast ook één 
weekenddienst per maand en bereid zijn om op avonden te werken.  

Stem in de Stad zoekt een verbinder van het ‘no-nonsense’ principe, die goed kan luisteren en kan 
organiseren, die leiding kan geven aan een vrijwilligersteam en ook zelf een teamspeler is. Iemand 
die zich coördinator activeren noemt met een focusgebied wat zich richt op groepsactiviteiten. En die  
stevig in zijn schoenen staat met hart voor de doelgroep.  

Stem in de Stad werkt vanuit de Presentiebenadering, omschreven door Andries Baart. Presentie 
gaat uit van wederkerigheid en is bij Stem in de Stad vooral een manier waarmee we in de 
ontmoeting uitgaan van een onderlinge – gelijkwaardige - relatie.  

Functie eisen: 

• HBO werk- en denkniveau 

• Creatief en energiek  

• Ervaring in een coördinerende functie, bij voorkeur met vrijwilligers 

• Ervaring met de doelgroep 

• Bij voorkeur woonachtig in Haarlem of direct omgeving 

• In het bezit van een VOG-verklaring 

Taken:  

In samenwerking met de coördinator ‘ondersteunen en activeren’ bepaal je het beleid en de koers 
voor de ontwikkeling van taallessen en activeringsactiviteiten. 
Je bent binnen dit programma verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van taallessen en andere 
activiteiten rondom ontmoeting, integratie en zelfredzaamheid en cultuur en samenleving. 
Dit doe je door het werven, verbinden en begeleiden van vrijwilligers (docenten en 

activiteitenbegeleiders) en stagiaires. 

Daarnaast behoren het opstellen van lesrooster, werven en inschrijven van leerlingen uit de 

doelgroep tot je taken. Evenals netwerken met samenwerkingspartner zoals Nova College, 

Welzijnswerk Haarlem Effect, Wereldkeuken, Toneelschuur, etc. 

Een groot deel van de activiteiten vinden plaats in het Nieuwe Wereldhuis. Daarnaast ben je een 

aantal uur per week aanwezig ter ondersteuning in het Aanloopcentrum en bij de Eetvoorziening, 

waar je ook een groot deel van de doelgroep zult ontmoeten. 



Arbeidsvoorwaarden  

• Aanstelling van 21 uur per week voor de duur van een jaar. 

• Reëel uitzicht op verlenging van de aanstelling. 

• De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in 
Nederland is van toepassing.  

• Het salaris is overeenkomstig salarisschaal 9 en bedraagt afhankelijk van ervaring € 2.586,-  
€ 3.749,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. 

• Budget voor scholing, cursussen ed. 

Procedure en informatie  

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Petra de Vries (zakelijk manager) tel. 023-
5342891. Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae kunt u tot en met 27 juni sturen naar 
annievandenbogaardt@stemindestad.nl o.v.v. ‘sollicitatie Coördinator Activeren’. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 en 7 juli a.s.  
Sollicitanten worden geacht beschikbaar te zijn op genoemde sollicitatiedata. Aanstelling per 1 
september 2021 of zoveel eerder als mogelijk is. 

 

mailto:annievandenbogaardt@stemindestad.nl

