Community coach woonproject Amerhof Utrecht
Voor gemiddeld 8 uur per week
Woningcorporatie Bo-Ex en Zorginstelling Lister realiseren samen een gemengd wonen
project Amerhof.
De Amerhof in Utrecht is een uniek woongebouw waarin 24 huurders met een leeftijd tussen de
20 en 35 jaar, met en zonder woonbegeleiding, zelfstandig en met elkaar wonen. Het doel van
woonproject de Amerhof is dat huurders prettig met elkaar wonen en voor elkaar een goede
buur zijn.
Doel van de functie
De community coach ondersteunt en faciliteert de bewoners van dit unieke wooncomplex in Utrecht in
de eerste maanden na de start van dit project. Met als doel gezamenlijk tot een woongemeenschap
(community) te komen waarin bewoners prettig en veilig samenwonen. Jij begeleidt hierin de bewoners
om zelf activiteiten te initiëren en te coördineren door bijvoorbeeld het bestuur van de woonvereniging
te coachen. Hierbij zijn drie fases van belang, te weten:
 Voorbereidingsfase (reeds opgestart door procesbegeleider)
 Opbouwfase
 Verzelfstandigheidsfase
Opbouwfase
In de opbouwfase van de community is er aandacht voor het kennismaken met de bewoners, de
betrokken organisaties en contactpersonen, zoals Lister, de gemeente Utrecht en Bo-Ex. In deze fase
bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het initiëren, organiseren en ondersteunen van
bijeenkomsten, gericht op informele en formele aspecten. Dit allemaal in samenspraak met de
bewoners, de leden van de woonvereniging en de procesbegeleider, die terugtreedt in haar
werkzaamheden als de woonvereniging is opgericht.
Bij de opstart van het bestuur en de verschillende werkgroepen/commissies zal veel aandacht worden
besteed aan kennismaking en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Door hier in de opbouwfase
aandacht voor te hebben, wordt het onderlinge vertrouwen vergroot en worden mogelijke
onduidelijkheden en conflicten op langere termijn vermeden. In deze fase werken de community coach
en de procesbegeleider nauw samen.
Verzelfstandigheidsfase
In de verzelfstandigheidsfase bouw je de rol van community coach af en zorg je dat jouw taken
verankerd zijn in de woonvereniging. Jouw rol wordt dan overgenomen door de leden van de
woonvereniging. Je zorgt ervoor dat bewoners zelf activiteiten organiseren om hun sociale samenhang
te onderhouden en weten hoe en waar ze ondersteuning op of af kunnen schalen.

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste communicatief-vaardige aanjager met een open en inclusieve blik en ervaring met
mensen met een psychische kwetsbaarheid; een mensenmens. Je bent bekend met het opbouwen
van een community en het begeleiden van conflictoplossing, zodat de bewoners zo organisch mogelijk
en als zelfsturend geheel gaat functioneren met álle leden van de woonvereniging. Je hebt een brede
visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en je kent de relevante regelgeving en de sociale
systemen.
Wat neem je mee?
Je functioneert op hbo-niveau en hebt ervaring met het ondersteunen van groepen bewoners. Je bent
bereid om ook in de avonden en weekenden te werken. Je bent oplossingsgericht, kan hoofd- en
bijzaken onderscheiden en denkt in mogelijkheden en kansen.
Wat bieden wij?
Een uitdagende, zelfstandige en tijdelijke rol voor gemiddeld 8 uur per week in de periode van februari
tot en met juli. Daarna wordt het afgebouwd tot juli 2022 met een beschikbaarheid op oproepbasis voor
een maximum aantal uren van gemiddeld 4 uur per week.
Wil je meer weten over deze vacature?
Neem in dat geval contact op met Ramon Lukken, projectleider Lister, op 06-10646390, of met Leonie
Heezen, projectleider Bo-Ex, op 06-51568705.
Reactietermijn
Reageren kan tot en met 16 februari via werken@boex.nl onder vermelding van ‘Amerhof’. De
gesprekken vinden midden/eind februari plaats.
Wil je meer weten over Lister en Bo-Ex, kijk dan op www.lister.nl en www.boex.nl

