DORPS/WELZIJNS COORDINATOR VOOR BARCHEM ?!
OPROEP.

Er ligt een mooie en belangrijke uitdaging in Barchem: iets voor
jou?
Wij zoeken een Zorg/welzijnscoördinator: 10 à 15 uur per week.
De (nieuwe) functie.
De invulling is door ons nog slechts (wel in samenspraak met gelijke initiatieven
in Gorssel en Harfsen) in hoofdlijnen getekend. Jij kleurt hem mede creatief
verder in. Daardoor beteken je vanaf het begin al veel voor de doelgroepen.
Die hoofdlijnen van de functie zijn:
1- Een netwerk opbouwen naar bewoners waarvan verwacht wordt dat zij
op korte of middellange termijn, dan wel direct hulp nodig hebben in de
eigen omgeving.
2- Jouw werkterrein is heel divers: van ontmoetingen met anderen
organiseren tot het hen helpen in hun relatie tot de overheid en de zorgen welzijnsorganisaties.
3- Jij draagt bij aan de bestrijding van sociale eenzaamheid door het
stimuleren van contact en deelneming aan lokale initiatieven.
4- Jij zoekt mensen thuis op en houdt spreekuur op een nader te bepalen
locatie.
5- Ook de kontakten met lokale vrijwilligers, de professionele hulpverleners
en de collega coördinatoren in de andere kernen behoren tot jouw
taken.
6- Belangrijk is dat je kennis hebt van de sociale kaart.
Wij willen graag dat het een succes wordt en roepen gegadigden op zich te
melden.
De context van de functie.
Niet alleen de overheid wil dat “ouderen en anderen die fysiek en geestelijk
ondersteuning behoeven, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en meedoen
in de eigen sociale omgeving”. Die wens leeft ook in Barchem.

Samen met de inwoners van Barchem en Zwiep is het Dorpsontwikkelingsplan
2016-2026 opgesteld.
Daarin staat de vraag om iets te doen aan het zo goed mogelijk ondersteunen
van de bedoelde groepen als ze problemen ondervinden in de thuissituatie.
Deze uitdaging pakte de werkgroep Zorg & Voorzieningen op.
Van de zijde van de gemeente Lochem wordt deze ontwikkeling gestimuleerd en
is al financiële steun beschikbaar gesteld.
Wie zoeken wij?
Jij voelt je betrokken bij de doelgroepen, bent verbindend.
Je hebt een goede antenne voor hulpvragen, soms al vòòr ze worden geuit.
Initiatief nemen is een sterk punt van jou.
Je vraagt door naar waar het werkelijk om gaat.
Zelfstandig werken is belangrijk voor jou zonder dat je vergeet dat er lokale
vrijwilligers en professionals zijn om mee samen te werken.
Jij kent Barchem en het is toevoegend als je het dialect spreekt.
Je moet zichtbaar aanwezig zijn in de kern en redelijk bekend zijn met de
terreinen Zorg en Welzijn.
Wij vragen de bereidheid om met jouw kennis en ervaring in de
voorbereidings- en opstartfase mee te werken aan het definitief beschrijven
van de functie(doelen) en het benaderen van andere financieringsbronnen.
Wie zijn wij?
De werkgroep opereert onder de vlag van Vereniging Contact Barchem.
De definitieve organisatorische inbedding van jouw functie (bijvoorbeeld een
stichting) wordt werkende weg met jouw hulp vormgegeven.
Wij werken samen met andere lokale organisaties zoals ’t Onderschoer, lokale
kerk, de Zonnebloem, De Soos, de stichting Woonplus en de stichting Welzijn
Lochem en het Baken.

Wat bieden wij?
Er komt een ZZP-relatie met een in overleg vast te stellen uurtarief en
onkostenvergoeding.
Tijdens de opbouwfase gaan wij uit van uw inzet voor 15 uur, na een jaar in
overleg naar 10 uur.
Belangstelling?
Heel graag vernemen wij dat via email: belangen@contact-barchem.nl
Uiteraard gaan wij op vertrouwelijke wijze met uw melding om.

