Het Danspaleis zoekt per direct:
Gebiedscoördinator Amsterdam voor 20 – 24 u per week
Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland
Wij
Het Danspaleis biedt een oplossing voor ouderen door hen te bereiken en te betrekken
in een veranderende maatschappij waar eenzaamheid steeds vaker op de loer ligt. We geloven in de
kracht van een nieuwe vorm van informele zorg met muziek, plezier en persoonlijke aandacht. We
zijn een essentiële schakel in het activeren van ouderen door hen op een eenvoudige en effectieve
manier te bereiken en te raken, en bieden hen daarmee de mogelijkheid tot het creëren van een
breder sociaal netwerk. Want dansen doe je samen!
Het Danspaleis werkt met drie formules: Het Danspaleis als mini-evenement, een ouderwets gezellig
dansfeest voor ouderen; De Muzieksalon; een muziekclub op huiskamerformaat in de buurt; en Een
Praatje en een Plaatje, een mobiele huiskamerdisco waarin vrijwilligers een-op-een in gesprek gaan
bij ouderen thuis. Deze drie formules werken gezamenlijk en los van elkaar om eenzaamheid onder
ouderen te voorkomen. Het Danspaleis is een organisatie die werkt met zelfsturing in een team van
zzp’ers en een groeiende poule aan vrijwilligers (momenteel 250 landelijk).
De functie
De Gebiedscoördinator Amsterdam is operationeel verantwoordelijk voor:
• het werven van vrijwilligers voor de verschillende formules. Je zet hiervoor verschillende
communicatiemiddelen in. Je houdt intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers. Daarnaast
ben je het aanspreekpunt voor een grote poule van Amsterdamse vrijwilligers van Het
Danspaleis, Een Praatje en een Plaatje en de Muzieksalon;
• het werven van de oudere deelnemers van Een Praatje en een Plaatje, de Muzieksalon en
Het Danspaleis;
• het regelen van het logistieke gedeelte van Een Praatje en een Plaatje;
• het verbinden van de doelgroep aan de organisatie; het opbouwen en warmhouden van een
community van zowel ouderen als vrijwilligers (relatiebeheer);
Bij deze taken word je ondersteund door een buurtteam, bestaande uit meerdere vrijwilligers. Dit
team ga jij opzetten met de bestaande vrijwilligers en stuur je aan.
Jij
We zoeken iemand die:
• het in zich heeft een ‘familiegevoel’ te ontwikkelen. Iemand die geduldig kan zijn en tact heeft
om met ouderen en vrijwilligers om te gaan. Je bent enthousiast over, en ziet mogelijkheden
om, vrijwilligers te vinden en aan de organisatie te binden. Je organiseert
vrijwilligersbijeenkomsten en je vindt het leuk om mensen in beweging te zetten en aan te
sturen;
• sterk is in het organiseren en veel ervaring heeft met coördineren. Een spin in het web die
het grotere plaatje ziet en zorgt voor een kruisbestuiving tussen de drie formules van Het
Danspaleis en tussen vrijwilligers en ouderen. Je probeert continu het vrijwilligersbeleid te
verbeteren, waar nodig;

•

•

een goed netwerk heeft in de vrijwilligers- en ouderensector en de ambitie om dit verder uit
te bouwen. Je ziet mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen om gezamenlijk doelen te
bereiken, zet deze graag op en onderhoudt de bestaande;
het gezicht wordt van Het Danspaleis voor de community in Amsterdam. Waar mogelijk ben
je aanwezig tijdens markten, festivals, netwerkborrels, etc.

Voor deze vacature zoeken we een positieve doorpakker die in staat is snel te schakelen op
verschillende niveaus, prioriteiten kan stellen en tegelijkertijd goed met mensen kan omgaan.
Het is belangrijk dat je het overzicht kan behouden en gestructureerd en zelfstandig te werk gaat. Je
stuurt op de resultaten die nodig zijn om de dagelijkse doelen als ook de sociale hogere doelen van
Het Danspaleis te behalen. Je bewaakt de efficiëntie, denkt mee en gaat pro-actief
aan de slag.
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Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau
Je hebt minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke rol
Je hebt goede management-, planning- en organisatievaardigheden
Je hebt een goed netwerk in de vrijwilligershoek en/of zorg- en ouderensector
Je kan goed met mensen omgaan en hebt affiniteit en ervaring met ouderen
Je hebt een hands-on mentaliteit en bent stressbestendig
Je kan zelfstandig werken, behoudt het overzicht en hebt oog voor detail
Je werkt als zzp’er of zou op zzp-basis willen werken
Je hebt een kloppend hart voor het sociale werkveld waarin Het Danspaleis werkt en begrijpt
dat we een non-profit sociale onderneming zijn waar de betaling evenredig aan is

Contact
Enthousiast? Stuur dan vóór vrijdag 25 mei je cv en motivatie naar Denise Schellinger
(denise@hetdanspaleis.com). De eerste gesprekken vinden plaats bij ons op kantoor in Amsterdam
op maandag 28 of dinsdag 29 mei.

