
Profiel: Coördinator Odensehuis Animi Vivere 

Het Odensehuis Animi Vivere is op zoek naar een sociaal ingestelde 

Coördinator met de nodige pit die mensen met een dementie een stem 

wil geven voor minimaal 16 -24 uur per week. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Het Odensehuis Animi Vivere bestaat alweer 4 jaar en is volop in ontwikkeling. Het is een 

ontmoetingsplek waar mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en /of hun 

mantelzorgers kunnen binnen lopen voor ontmoeting, activiteiten en informatie. Specifiek voor 

jonge mensen met een dementie. In het Odensehuis wordt gefocust op wat men nog wel kan, de 

kwaliteit van leven staat centraal en er wordt een beroep gedaan op de talenten die iedereen bezit. 

Men kan elkaar in het Odensehuis ontmoeten, ondersteuning bieden, samen activiteiten 

ondernemen en ervaringen delen.        

• Als coördinator coördineer je de dagelijkse gang van zaken;  

• Je bepaalt samen met de participanten de dagelijkse gang van zaken en vertaalt de filosofie 

naar de dagelijkse praktijk; 

• Je signaleert en achterhaalt de vragen en behoeften bij de doelgroep en kijkt naar de vraag 

achter de vraag; 

• Je stimuleert de eigen kracht en het zelforganiserend vermogen van de bezoekers en 

faciliteert bij het verwezenlijken van wensen en ideeën; 

• Je werft vrijwilligers en begeleidt, ondersteunt, motiveert en stimuleert hen en geeft waar 

nodig feedback; 

• Je begeleid stagiaires van verschillende niveaus en opleidingen; 

• Je werkt nauw samen met de directeur, collega coördinator en vrijwilligers; 

• Verzorgen van verslaglegging en verwerken van administratieve gegevens; 

 

Wat vragen we van jou? 

• HBO werk en denkniveau, minimaal opleidingsniveau MBO niveau 4; 

• Affiniteit met mensen met dementie, hun mantelzorgers en het werken met vrijwilligers;  

• Kennis over dementie, liefst aangevuld met kennis over Jonge mensen met een dementie; 

• Een geduldige en rustige houding; je bent flexibel en creatief en kunt inspelen op 

onverwachte situaties en je bent stressbestendig; 

• Een empathisch, signalerend en observerend vermogen en bent daarbij proactief, 

ondernemend, initiatiefrijk en besluitvaardig; 

• Gevoel voor humor en relativerend vermogen; 

• Omgaan met mensen met dementie in verschillende stadia van hun ziekte; 

• Vraaggericht werken; 

• Het groepsproces bewaken en stimuleren, je hebt capaciteiten om met een groep te werken 

aan gezamenlijke doelen en ook aandacht voor individuele doelen van de groepsdeelnemers 

• Coachingsvaardigheden; 

• De onafhankelijkheid van het Odensehuis bewaken; grenzen bepalen en stellen. 

• Een verklaring Omtrent het gedrag kunnen overleggen; 

 

 



Wat hebben we jou te bieden? 

Een boeiende functie met veel uitdagingen en waar veel ruimte is voor eigen initiatief, creativiteit en 

innovatie. Het betreft een nieuwe functie die je samen met de directeur verder door ontwikkelt. De 

arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO VVT. De aanstelling is vooralsnog voor de 

duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

Wordt jij onze nieuwe coördinator? 

Ben jij uitgedaagd door deze vacaturetekst en weet jij dit aan ons over te brengen door middel van 
een pakkende motivatie?  
Reageer dan voor 13 juni aanstaande via de mail naar odensehuis@animivivere.nl  
 
Als je nog vragen hebt over de vacature, bel dan met Loesan Peters 06-51316892 of mail naar 
odensehuis@animivivere.nl  
 
Of kijk voor meer informatie op onze website www.animivivere.nl   
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