
 
 

 

 
Zoekt z.s.m. een 

 
Coördinator Odensehuis 

Voor 28 uur* per week  
 
 

Welzijn MensenWerk (WMW) is een welzijnsorganisatie die werkt vanuit de 
overtuiging dat iedereen ertoe doet en zich inzet om alle mensen mee te laten doen. 
In een samenleving die steeds meer en sneller verandert, is het niet voor  iedereen 
vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen. WMW activeert en ondersteunt 
mensen door ze te verbinden met elkaar en met oplossingen. Waar mogelijk met 
eigen middelen, binnen het eigen netwerk en met andere informele en professionele 
organisaties.  
 
Het concept 
In zowel Meppel als Havelte (gemeente Westerveld) wordt binnenkort een 
Odensehuis opgestart. Dit is een laagdrempelig vrij inloophuis waar mensen met 
geheugenproblemen en (beginnende) dementie en/of hun mantelzorgers kunnen 
binnenlopen voor een ontmoeting, voor activiteiten en voor informatie. Dit kan zonder 
afspraak, zonder indicatie, zonder verplichtingen en zonder andere vereisten. In het 
Odensehuis ligt de focus op wat men wél kan, staat de kwaliteit van leven centraal 
en wordt de nadruk gelegd op de talenten die iedereen bezit. Men kan elkaar in het 
Odensehuis ontmoeten, ondersteuning bieden, samen activiteiten ondernemen en 
ervaringen uitwisselen. 

De coördinator 
Als coördinator wordt je hét gezicht en aanspreekpunt van het Odensehuis in Meppel 
en Havelte. In deze functie geef je vorm en inhoud aan de opstartfase van de 
Odensehuizen Meppel en Westerveld. Je brengt het Odensehuis bij alle 
professionals en potentiële gebruikers onder de aandacht. Je bent de verbinder 
tussen de bezoekers, netwerk-organisaties en het Odensehuis. Je vertaalt de 
filosofie van het Odenseconcept naar de dagelijkse praktijk, coördineert de dagelijkse 
gang van zaken en zet de participanten (de deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers 
en stagiairs) in hun kracht. Je signaleert en achterhaalt vragen en behoeften bij de 
doelgroep en kijkt naar de vraag achter de vraag. Je zorgt voor de bedrijfsvoering, 
administratie en verslaglegging van het Odensehuis. 

 
* Wij gaan flexibel om met een voorkeur voor minder uren of een opbouwperiode bij 
het starten van het Odensehuis. Geef eventuele wensen aan in de sollicitatiebrief.  
  



Herken jij je in de volgende beschrijving? 

Je hebt … 

• Een ondernemende instelling, bent proactief, ondernemend, enthousiast, 
initiatiefrijk en besluitvaardig; 

• Gevoel voor intermenselijke relaties, respectvolle omgang met zeer verschillende 
mensen vanuit de sociale benadering; 

• Signalerend en observerend vermogen met een geduldige en rustige 
basishouding; 

• De capaciteiten om met een groep te werken aan gezamenlijke doelen met 
aandacht voor individuele doelen van de groepsdeelnemers; 

• De flexibiliteit, creativiteit en stressbestendigheid om in te spelen op onverwachte 
situaties; 

• Affiniteit met mensen met dementie, hun mantelzorgers en het werken met 
vrijwilligers; 

• Kennis over dementie en de sociale kaart van Meppel en Westerveld in brede 
zin; 

• HBO werk- en denkniveau, geschoold in een sociale richting in opleiding of werk 
(denk bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend aan maatschappelijk werk, casemanager 
dementie of activiteitenbegeleiding). 

De arbeidsvoorwaarden 
 
Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8. Je werkt in de teams sociaal 
werk in de regio’s Meppel en Westerveld.  
 
De aanste lling is voora lsnog  o.b .v. e en jaa rcon tract. Er is reë le  kans op  ve rleng ing , 
m e t u itzich t op u itb re id ing  en  een vaste  aanste lling , b ij een  succesvol ve rlopen  
sta rtpe riode  en  ve rvolgfinancie ring  van  dit  p roject.  
 
Reageren en procedure 
 
Je sollicitatiebrief met cv kun je mailen aan PO@welzijnmw.nl onder vermelding van 
‘vacature coördinator Odensehuis’. 
 
De sluitingsdatum van deze vacature is 19 juni 2022.  
 
De eerste ronde van selectiegesprekken wordt gehouden op dinsdagmiddag 28 juni 
2022. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joost Kaper, 
manager sociaal werk, telefoonnummer 06 – 49692603.   
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.  
 


