
 

Kwartiermaker Alliantie Tante Sjaar  
 

De Alliantie Tante Sjaar komt op voor de burgers en gezinnen in Rotterdam die kampen met mentale en/of 
verslavingsproblematiek. Zij agendeert thema’s als: aanpak van dakloosheid, werkeloosheid/participatie & 
armoede en integrale ondersteuning met als doel van betekenis te zijn/bij te dragen aan welzijn en gezondheid 
van deze kwetsbare burgers en gezinnen.  
 
Alliantie Tante Sjaar is als beweging geïnitieerd in 2021 door dertien Rotterdamse zorgorganisaties, die actief 
zijn binnen de ggz, welzijn en maatschappelijke opvang. De alliantie werkt intensief samen met partners in de 
stad, waaronder de gemeente Rotterdam, cliëntenorganisaties, welzijn, woningcorporaties, jeugdzorg, 
ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 
 
De leden van de alliantie hebben een samenwerkingsconvenant met elkaar. De activiteiten worden vanuit dit 
convenant door een compacte kerngroep van bestuurders en ondersteuners georganiseerd. 
De alliantie heeft de ambitie om de komende jaren haar activiteiten uit te breiden en de organisatie van de 
alliantie in te richten. De partners van de Alliantie Tante Sjaar zijn op zoek naar een bevlogen kwartiermaker, 
met hart voor de stad en haar (kwetsbare) inwoners, die samen met de partners de ambities van de alliantie 
waar maakt. 
 
Ben jij de kwartiermaker voor de Alliantie Tante Sjaar? 
Ben jij de schakel tussen de alliantie en de stad?  Ben je een denker én een doener? Een stevige ondernemende 
verbindende aanjager die in samenwerking met partners activiteiten realiseert? Dan past de functie van 
kwartiermaker voor de alliantie bij jou! 

 
Wat ga je doen? 
Je opdracht is als volgt:  

• Je geeft samen met de partners van de alliantie uitvoering aan de agenda van de alliantie: 

• ambities van de alliantie weet jij te vertalen naar de praktijk, naar activiteiten die je samen met de 
partners oppakt; 

• je ziet kansen en mogelijkheden waar de alliantie het verschil kan maken voor kwetsbare burgers; 

• je breidt het netwerk van de alliantie uit; 

• je zorgt dat een brede groep van stakeholders kennis heeft van de doelstellingen en ambities van de 
alliantie. 

 
Met deze aanpak boekt de alliantie zichtbare resultaten voor kwetsbare burgers en gezinnen in de stad.  
 
Je geeft samen met de kerngroep van bestuurders uitvoering aan de afspraken in het 
samenwerkingsconvenant zodat in vervolg op dit convenant een passende organisatie voor de Alliantie 
ontstaat dat gedragen wordt door de leden van de alliantie.  
 

Dit ben jij 
Wij zoeken een kwartiermaker die aantoonbaar ervaring heeft met vergelijkbare samenwerkingsverbanden 
binnen de zorg en sociaal domein. Je bent samenwerkings- en resultaatgericht en je kunt schakelen op 
bestuurlijk-strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Kennis van en ervaring (3 tot 5 jaar) met bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

• Ruime ervaring (3 tot 5 jaar) met het werken in een complex krachtenveld; 

• Het vermogen om partijen te laten samenwerken en in weten te spelen op verschillende belangen; 

• Een flexibele werkhouding en je bent stressbestendig; 

• Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden; 

• Doortastend, analytisch scherp en overtuigingskracht.  
  



 

 
 
Wat bieden wij jou 
Binnen de alliantie wordt gebruik gemaakt van de expertise, krachten en mogelijkheden van de verschillende 
organisaties. Zo zijn verschillende onderwerpen of taken belegd bij een van de aangesloten organisaties. Het 
Leger des Heils treedt op als penvoerder en daarom treedt je in dienst bij het Leger des Heils. Wij bieden: 
 

• Een uitdagende functie voor gemiddeld 28 uur per week voor de duur van 1 jaar.  

• Salaris conform CAO Sociaal Werk schaal 11 die loopt van € 3.508,- tot € 5.356,- per maand bij een 36-
urige werkweek.  

• Volledige reiskostenvergoeding als je met het OV reist (vanaf 10,9 km), een fietsregeling met extra 
reiskostenvergoeding als je gaat fietsen en een kilometervergoeding van maximaal €165,81 netto per 
maand als je met de auto reist (afhankelijk van je reisafstand en werkdagen).  

• Pensioenopbouw via Pensioenfonds Zorg & Welzijn.  

• 170 verlofuren per jaar o.b.v. een 36-urig dienstverband. Daarnaast heb je recht op maximaal 36 
vitaliteitsuren die je opbouwt afhankelijk van je leeftijd.  

• Diverse overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling, eindejaarsuitkering van 8,3% 
per jaar, € 10,- per maand tegemoetkoming zorgkosten en een vakantietoeslag van 8% per jaar.  

• Je bouwt maandelijks een loopbaanbudget op die je voor je eigen ontwikkeling kunt inzetten.  
 

Invulling van de vacature op ZZP basis is ook een mogelijkheid. 

 

Procedure 

Interesse? Wacht dan niet langer en solliciteer met je cv en motivatiebrief via de website of door te mailen 
naar hr-rzw@legerdesheils.nl. Je kunt solliciteren tot en met 14 september 2022. Neem bij verdere vragen 
gerust contact op met onze recruiter via luca.kappinga@legerdesheils.nl.  
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op vrijdag 23 september 2022 in de ochtend of dinsdag 27 
september 2022 in de middag. Voor deze vacature wordt mogelijk een assessment afgenomen. 
 
 
 
 
De Alliantie Tante Sjaar bestaat uit de volgende organisaties: 

mailto:hr-rzw@legerdesheils.nl
mailto:luca.kappinga@legerdesheils.nl

