
 
Vacature huiscoördinator Kansrijk Wonen Ermelo 
 
 
Heb je een passie voor jongeren en zou je daar graag meer mee willen doen? Dan is een baan als huiscoördinator bij 
Kansrijk Wonen een leuke kleine parttimebaan om met jongeren aan de slag te gaan.  
 
Wat is Kansrijk Wonen?  
Kansrijk Wonen is een zelfstandige stichting en biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen 
ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. In elke huis wonen 4 jongeren 
waarvan 1 jongere hoofdbewoner is en voor een goede sfeer zorgt. Elke jongere heeft een vrijwillige coach die 
wekelijks contact heeft met de jongere. De huiscoördinator ziet erop toe dat het proces van coaching goed verloopt 
en het voor iedereen prettig wonen is in huis. Het team van Kansrijk Wonen bestaat uit meerdere huiscoördinatoren, 
regio-coördinatoren, bestuurders en medewerkers van de backoffice. 
 
Waar zijn de woningen? 
De huizen van Kansrijk Wonen zijn verdeeld over een aantal gemeenten in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Zuid-
Holland. Het zijn gewone huizen in gewone wijken. Op dit moment is er een vacature in Ermelo. 
 
Als huiscoördinator organiseer je samen met de jongeren huisvergaderingen, geef je coaching aan de coaches en zorg 
je ervoor dat elke jongere een passende coach heeft. Daarnaast coach je ook de hoofdbewoner en bedenk je samen 
met de jongeren dingen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. Samen iets aan de inrichting veranderen, 
een idee lanceren om contact te maken met de buren of je denkt mee met de coach hoe je de jongere kunt motiveren 
om zijn schulden weg te werken. Kortom een heel gevarieerde en verantwoordelijke functie. Voor de 
coördinatiefunctie gaat het om 4 uur per huis per week. 
 
Wanneer past deze baan bij jou? 

• Je vindt het leuk met jongeren in de leeftijd van 17 t/m 24 jaar op te trekken 

• Je ziet het als een uitdaging om een sfeer te creëren waarbij jongeren uitgedaagd worden om zelf naar 
oplossingen te zoeken samen met hun coach. 

• HBO werk- en denkniveau of MBO 4  

• Je bent flexibel inzetbaar (geen 9-5 mentaliteit) is en kan goed omgaan met onverwachte situaties 

• Je hebt leidinggevende capaciteiten en natuurlijk overwicht  

• Je hebt coachingsvaardigheden voor het coachen van vrijwilligers en hoofdbewoners  

• Je hebt sterke contactuele en communicatieve vaardigheden voor het aangaan van intakegesprekken en 
contacten met vrijwilligers, welzijnsorganisaties, zorgprofessionals en teamleden 

• Je kunt goed zelfstandig werken en ziet de meerwaarde om regelmatig af te stemmen met collega’s  

• Je kunt  out of the box denken en hebt met een hands-on mentaliteit 

• Je woont bij voorkeur in Ermelo 
 

Wat zijn je werkzaamheden?  

• Wekelijks bezoek je jouw woning(en) 

• Je bent betrokken bij de start van nieuwe bewoners, bij tussenevaluaties en evaluaties met jongeren 

• Werven van coaches en hoofdbewoners 

• Je bent aanwezig bij de teamoverleggen 

• Plannen en begeleiden van huisvergaderingen en coachoverleggen 

• Je begeleidt de hoofdbewoner en ondersteunt de coaches 

• Je speelt een belangrijke rol in het betrekken van het netwerk van de jongere en het plannen en begeleiden 
van netwerkoverleggen 

• Er zijn een aantal lichte administratieve werkzaamheden met betrekking tot het traject van een jongere 

• Onderhouden van contacten met lokale welzijns- en zorgorganisaties 

• Je ziet erop toe dat coaches in hun rol blijven als coach en geen verzorger worden 

• Je zorgt ervoor dat het in de woning voor iedereen prettig wonen is en je regelt daar praktische zaken voor of 
maakt afspraken over corvee etc. met de jongeren   

 
Sollicitatieprocedure 
Lijkt het je leuk om als huiscoördinator aan de slag te gaan? Stuur je motivatiebrief en CV naar info@kansrijk-wonen.nl 
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een meeloopsessie met een van onze huiscoördinatoren. 
Voor meer informatie kijk op www.kansrijk-wonen.nl 
 


