
                                                                         
 

                                                                                                                                                             

                                                                     
Mensen ondersteunen bij problemen waar zij in het leven tegen aanlopen is de kern van ons werk. 
Wij helpen hen bij het vinden van duurzame oplossingen waar zij met eigen inzet, talent en 
netwerk aan werken. Rela<eproblemen, opvoedvragen, eenzaamheid, scheiden, schulden, rouw, 
onzekerheid, stress of geweld; Kwadraad Maatschappelijk Werk biedt hierin een stevige 
professionele basis. Jij zorgt er mede voor dat we dit kunnen waarmaken. Spreekt daarnaast 
werken in een omgeving waar persoonlijke- en vakontwikkeling centraal staan je aan? Lees dan 
zeker verder! 

Wij zijn voor het team De Driemaster in Kaag en Braassem op zoek naar een collega 

Coördinator Huisves<ng Statushouders en Papierwinkel 

Het gaat om een func;e voor 30 uur per week. 

Dit is jouw baan 
Vanaf het moment dat de statushouders in Kaag en Braassem komen wonen start de Nederlandse 
administra;e en biedt jij begeleiding aan de statushouder. De statushouders krijgen ondersteuning 
vanaf de dag van aankomst totdat zij zelfstandig kunnen par;ciperen in de samenleving. De focus ligt 
bij deze func;e op het (financieel) zelfredzaam maken van de statushouder. 
Samen met de vrijwilligers zorg je ervoor dat de statushouder zich kan ves;gen in zijn nieuwe huis. Je 
zorgt voor prak;sche ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Je neemt de statushouder 
mee in dit gehele proces en waarbij de focus ligt op het financieel zelfredzaam maken.  In de 
opstarJase in Nederland , start de taalschool en maakt de statushouder een PIP en gaat ac;ef 
meedoen aan de samenleving. Hiervoor werk je nauw samen met (vrijwilligers)organisa;es, de 
Taalschool, het Serviceplein in Alphen aan den Rijn en onze sociale partners. Bij de begeleiding staat 
de statushouder met zijn of haar persoonlijke plan bij de inburgering centraal en lever je maatwerk.  

De  Papierwinkel biedt jong en oud informa;e over wePelijke regels, papieren van de gemeente en 
de overheid, administra;e, formulieren, aangiQen en meer. Zij  kijken mee als de inwoner vragen 
heeQ over zijn administra;e en papieren die niet duidelijk zijn. Als coördinator ondersteun je de 
vrijwilligers die zich hier ac;ef voor inzePen. Tevens ondersteunt de Papierwinkel alle inwoners bij 
vragen op administra;ef gebied en vraagt fondsen aan zoals S;ch;ng Leergeld en Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. De Papierwinkel leest mee met brieven van de overheid en kan helpen bij een aanvraag 
voor bijzondere bijstand.  De Vrijwilligers van de Papierwinkel hebben 2 x in de week een spreekuur 
en  komen ook bij inwoners thuis. 

Wat ga je doen als Coördinator Huisves<ng Statushouders en Papierwinkel? 
• Samen met vrijwilligers verwelkom je de statushouder binnen Kaag en Braassem en zorg je voor 

de eerste kennismaking met de buren. 
• Je gaat aan de slag met alle prak;sche ondersteuning op het gebied van, inschrijving bij de 

Gemeente, het aanvragen van huur en zorgtoeslag, een bijstandsuitkering en alle 
nutsvoorzieningen etc. 

• Je begeleidt de statushouder bij het financieel zelfredzaam maken, dit kan in groepsverband of 
individueel. 

• Je begeleidt vrijwilligers die zich inzePen voor de statushouders en inwoners van Kaag en 
Braassem. 

• Je verzorgt trainingen of zet ze uit bij je collega’s om je klant te mo;veren of te ac;veren. 
• Je neemt deel aan afstemmingsoverleggen met de partners van De Driemaster. 
• Je geeQ informa;ebijeenkomsten over de werkwijze van jouw vakgebied binnen De Driemaster. 
• Je brengt In overleg met de PR en communica;e thema’s binnen armoede onder de aandacht. 
• Je maakt een jaarplan en levert jouw informa;e aan voor het jaarverslag. 



                                                                         
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? 
Werken voor en met mensen zit in jouw DNA. Je vindt het belangrijk om de cliënt voorop te stellen. 
Door jouw exper;se weet je als geen ander hoe je par;jen rondom de cliënt in kunt schakelen om 
tot een oplossing te komen. Je weet bovendien goed om te gaan met ‘mul;-problem’ situa;es. Jouw 
profielschets in bullits: 
• Je hebt een afgeronde HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlening, Social Work of Sociaal Juridische Dienstverlening. 
• Kennis van wet en regelgeving en de nieuwe wet inburgering is een pré.  
• Je hebt 2 jaar ervaring in een relevante func;e 
• Je werkt cultuursensi;ef.  
• Je hebt ervaring met het aansturen van vrijwilligers.  
• Je kan werk overs;jgend denken. 
• Je bent crea;ef, innova;ef en ziet het als een uitdaging dat deelnemers zich ontwikkelen. 
• Je bent van nature autonoom, stressbestendig en ondernemend. 
• Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer (Harde eis!)  

Als je wilt weten of wij een goede match zijn, doe dan de zelQest ‘Hoe Kwadraad ben jij’ via hPps://
www.kwadraad.nl/werken-bij-kwadraad/hoe-kwadraad-ben-jij/.  

Wat kun je van ons verwachten? 
• Een afwisselende baan voor 30 uur per week.  
• We bieden je in eerste instan;e een contract voor de duur van één jaar, met uitzicht op 

verlenging of een contract voor onbepaalde ;jd.  
• Jouw werkuren zijn in overleg in te delen.  
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden (o.a. LBB, IKB en fietsplan) zijn geregeld conform cao 

Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal €  2.780 – maximaal € 3.961). Inschaling zal passen bij de 
ervaring en kennis die je meeneemt.  

Je komt te werken bij een innova;eve organisa;e met veel ruimte en vrijheid ten aanzien van de 
uitvoering van je werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een laptop, smartphone en 
de op;e om digitaal te werken, maar dat is logisch natuurlijk, want jij voert je werk uit daar waar je 
cliënt is. 

Over Kwadraad 
Kwadraad is een van de partners in het samenwerkingsverband De Driemaster. Onze nieuwe collega 
maakt deel uit van het team De Driemaster. Het werkgeverschap voor deze func;e ligt bij Kwadraad. 

Bij Kwadraad werken ruim 480 gedreven professionals die elke dag hét verschil maken in het leven 
van onze cliënten. In de frontlinie van de samenleving krijg je te maken met alle soorten 
maatschappelijke vraagstukken. Onze professionals werken verdeeld over 36 gemeenten, 
voornamelijk in Zuid-Holland en Utrecht-West. 

Enthousiast? 
Zie jij deze job helemaal ziPen? Kun je misschien zelfs op korte termijn starten? Solliciteer dan 
uiterlijk 29 mei 2022 o.v.v. vacaturenummer 88 via de buOon/deze link.  

Als we voldoende geschikte kandidaten hebben sluiten we de vacature eerder.  

Voor meer informa;e over de inhoud van de func;e kun je contact opnemen met Majelle Slenters, 
manager Samenwerkingsverband, via e-mail: m.slenters@dedriemaster.nu 

T.b.v. HR 

Vacaturenr.: 88 
Coördinator Huisves;ng Statushouders en Papierwinkel, 30 uur, Kaag en Braassem 

HROffice hPps://kwadraad.onlinevacatures.nl/nl/job/232311/apply 
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hPps://www.kwadraad.nl/werken-bij-kwadraad/vacatures/coordinator-huisves;ng-statushouders-
en-papierwinkel-30-uur-kaag-en-braassem/ 

Voor meer informa;e over deze func;e, klik op de link: hPps://www.kwadraad.nl/werken-bij-
kwadraad/vacatures/coordinator-huisves;ng-statushouders-en-papierwinkel-30-uur-kaag-en-
braassem/ 

Vacaturenr.: 75 
Coördinator Huisves;ng Statushouders en Papierwinkel, 28 uur, Kaag en Braassem 

HROffice hPps://kwadraad.onlinevacatures.nl/nl/job/229555/apply 

hPps://www.kwadraad.nl/werken-bij-kwadraad/vacatures/coordinator-huisves;ng-statushouders-
en-papierwinkel/ 

Voor meer informa;e over deze func;e, klik op de link: hPps://www.kwadraad.nl/werken-bij-
kwadraad/vacatures/coordinator-huisves;ng-statushouders-en-papierwinkel/ 
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