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Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, 
huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid.  
 
Voor ons activiteitencentrum zijn wij op zoek naar een: 
 

Ondersteuner activiteitencentrum De Uitdaging (16-20u) 
 
Functie-inhoud 
De sfeer in ons centrum wordt omschreven als warm, mensen voelen zich welkom. De 
Uitdaging is een kleinschalig door- en voor- project, waarin vrijwilligers en professionals zij aan 
zij optrekken. Wij hebben een bont gezelschap aan vrijwilligers en bezoekers in huis. Oudere en 
jongere volwassenen, divers van achtergrond, meer en minder stabiel. Een belangrijke taak is 
ervoor zorg te dragen dat iedereen op een prettige manier aanwezig kan zijn en kan 
functioneren.  
Van de nieuwe collega verwachten we dat onze vrijwilligers zowel individueel als in een groep 
ondersteunt worden. Het bevorderen van de samenwerking tussen het activiteitencentrum en de 
buurt is onderdeel van het takenpakket. 
  
Profiel van de kandidaat: 
Je hebt affiniteit met en kennis van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Je staat 
stevig in je schoenen, kunt improviseren, bent stressbestendig en enthousiast. Eigen kracht en 
regie zijn je uitgangspunten. Je hebt kennis van de Presentiebenadering van Andries Baart of 
bent bereid de Presentiecursus te volgen.  
 
Ben jij ruimdenkend? Kijk jij niet zo snel ergens gek van op? Neem jij iemand zoals hij is? 
Bestempelen mensen jou als prettig in de omgang? Ben je creatief in denken en doen? Heb jij 
een relevante opleiding op minimaal MBO-4 of HBO-niveau. Schroom niet en solliciteer, wij 
ontmoeten je graag.Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan kandidaten met eigen 
ervaring in de GGZ. 
 
Ons aanbod: 
Een leuke, gevarieerde baan met veel zelfstandigheid, waar je samenwerkt in een team van  
fijne collega’s. Binnen de stichting en het team heerst een prettige, open werksfeer. We  
staan voor elkaar klaar en leren van elkaars kwaliteiten. Arbeidsvoorwaarden volgens de  

CAO Sociaal Werk met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het fulltime bruto 
maandsalaris gaat tot maximaal € 3.961 per maand en is afhankelijk van opleiding en 
ervaring.  
 
Interesse? 

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 19 april 2022 aan ons toe per mail naar 
k.maree@stichtingcorridor.nl Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met 
teamleider Kim Maree via 010-4774187 of 06-30954796. 

http://www.stichtingcorridor.nl/

