Buurtcentrum De Mussen, in het hart van de Schilderswijk, zoekt zo spoedig mogelijk:
een enthousiaste en deskundige

PARTICIPATIEMEDEWERKSTER
32 uur
Met als taak:
 begeleiden van het project Schilderswijk Moeders
 opzetten en uitvoeren van het aanbod met betrekking tot ouderbetrokkenheid
 Organisatie van en doorontwikkelen van het Proeflokaal
 coördinatie van het cursusaanbod

**************************************************
De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de
Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000
buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden. De Mussen
biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door
activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuur,
Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek.
De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun
talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken. Bij De Mussen hanteren we
een integrale werkwijze, leggen we de lat hoog en gaan we uit van de kracht van bewoners.
De Mussen is een kleinschalige organisatie met korte lijnen. Het team van De Mussen bestaat uit 25
professionals. Daarnaast werken er bij De Mussen 40 mensen in de Stipbaan regeling, 140
vrijwilligers en tientallen stagiaires. De participatiemedewerkster maakt deel uit van het

Participatieteam, bestaande uit uit 8 professionals en 6 medewerkers in de Stipbaan
regeling.
Meer informatie over De Mussen op www.demussen.nl

Taken:
Mede begeleiden van het project Schilderswijk Moeders
 Begeleiden en trainen van contactvrouwen
 Geven van intervisie aan contactvrouwen
 Contact onderhouden met ketenpartners van het project

Coördinatie van het cursusaanbod
 Op peil houden en uitbreiden van het cursusaanbod in De Mussen
 Werven van vrijwilligers en vakkrachten
 Werven van deelnemers
Organiseren van aanbod met betrekking tot ouderbetrokkenheid
 Organiseren en uitvoeren van maandelijke ‘Ontbijt je Wijs’ ochtenden
 Organiseren en uitvoeren van de wekelijkse koffieochtend met maatschappelijke
thema’s
Coördinatie van het Proeflokaal
 Coördinatie van de wekelijkse lunch met buurtbewoners
 Ontwikkelen van aanbod voor oudere bezoekers van het Proeflokaal
Algemene werkzaamheden
 Mede organiseren en uitvoeren van evenementen
 Begeleiden van medewerkers in de Stipregeling, stagiaires en vrijwilligers

Profiel:
We zoeken een enthousiaste collega die:















in het bezit is van een agogische HBO of academische opleiding
met uitstekende en aantoonbare organisatorische vaardigheden
coachende vaardigheden bezit
kan multitasken en het overzicht bewaart
in het bezit is van van uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
goede schriftelijke vaardigheden bezit
kennis heeft van en affiniteit heeft met bewoners in de Schilderswijk
cultuursensitief is
kennis heeft van de problematiek van migrantenvrouwen en visie heeft over wat het
buurtcentrum hierin kan betekenen
kennis heeft van groepsdynamische processen
probleemoplossend vermogen heeft
oog heeft voor kwaliteit
stressbestendig is
zelfstandig en in een teamverband kan verband kan werken en flexibel is.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een senior collega met een
migratieachtergrond.

Wat biedt De Mussen?







een bruisend buurtcentrum, waar integraal gewerkt wordt en kwaliteit hoog in het
vaandel staat
een informele werksfeer
een enthousiast en deskundig team
een prachtige accommodatie
een salaris in schaal 8 van de CAO Welzijn (minimaal € 2.705,00 en maximaal
€ 3.988,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur)
een tijdelijk contract voor 8 maanden, dat bij goed functioneren kan worden
verlengd en daarna kan worden omgezet naar een vast contract.

Verloop van de procedure
Uw reactie kunt u vóór 5 maart mailen naar: vacature@demussen.nl
Vriendelijk verzoek om een motivatiebrief én een CV op te sturen.
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV worden niet in behandeling genomen, evenals
brieven die later dan 5 maart worden ontvangen.
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op donderdagavond 8 en 15 maart en
woensdagmiddag 21 maart. Gelieve met deze data rekening te houden.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u, uitsluitend per e-mail, met Nicoline
Grötzebauch: nicoline.grotzebauch@demussen.nl
Op aquisitie wordt geen prijs gesteld.

