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Vacature regionale opbouw-coördinator  
Datum: januari 2021 
 
Vacature regionale opbouw coördinator voor 4 tot 6 uur per week, ingangsdatum per direct 
 
Stichting Rustplek Nederland wil aan kwetsbare mensen rust bieden en hen ondersteunen in hun 

streven naar herstel en zelfstandigheid. We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde 

doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen. 

Om dit doel te bereiken initieert Rustplek Nederland lokale initiatieven om in diverse plaatsen in 

Nederland een netwerk van gastvrije huizen op te richten.  

Het effect van De Rustplek is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is.  

Initiatiefnemers krijgen vanaf het begin begeleiding vanuit de landelijke organisatie in vorm van 

training, advies, toerusting en coaching bij  

- het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastvrije huizen die ruimte beschikbaar 

stellen 

- Het bieden van tijdelijke woonplekken in deze huizen aan gasten die om diverse redenen rust 
nodig hebben   

- Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op 
verbetering van hun levenssituatie.  
 

Op onze website derustplek.nl vind je meer informatie over ons werk en nieuwe initiatieven.  

Wat zijn je taken?  
✓ Het werven van nieuwe kerken, diaconale netwerkorganisaties of samenwerkingsverbanden 

van kerkgenootschappen om in hun plaats een Rustplek-initiatief op te starten 

✓ De algehele ondersteuning van (nieuwe) Rustplek-initiatieven in je regio 

✓ Het trainen en ondersteunen van leden van een nieuw Rustplek-team bij het werven van 

gastgezinnen en de samenwerking met maatschappelijke organisaties en de hulpverlening 

✓ Het proactief netwerken binnen het sociale domein en de kerken in je regio 

✓ Het ondersteunen bij het uitwerken van plannen, aanvragen voor fondsenwerving, 

tussentijdse evaluaties en eindrapportages van een lokaal initiatief 

✓ Het gezamenlijk door ontwikkelen van strategie en beleid op landelijk niveau met het 

bestuur en de landelijke opbouw-coördinator 

https://derustplek.nl/
https://derustplek.nl/lokale-rustplekken-in-oprichting/
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Wie ben jij? 
✓ Je onderschrijft de missie van Rustplek Nederland en bent in staat om deze samen met ons 

verder te ontwikkelen 

✓ Je hebt affiniteit met gastvrijheid en onze G.O.D.1-kernwaarden  

✓ Je bent een sociale pionier met een flexibele, zelfstandige en initiatiefrijke opstelling 

✓ Ondernemen, netwerken en mensen binden rondom de missie zijn eigenschappen die je 

herkent 

✓ Je bent ICT-vaardig in MS Office en beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift 

✓ Je bent bereid ook buiten kantoortijden (avond/weekend) werkzaamheden te verrichten 

✓ Je bent belijdend christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap 

Wat bieden wij? 
✓ Een veelzijdige en uitdagende functie in een unieke organisatie voor kwetsbare mensen 

✓ Samenwerking met enthousiaste opbouwcoördinatoren en betrokken bestuursleden 

✓ Volop ruimte voor eigen inbreng en tegelijkertijd goede strategische begeleiding en coaching 

✓ Vrijwilligersvergoeding, bij groei van de inkomsten van de organisatie is declaratie van uren 

of een betaalde aanstelling mogelijk.  

 

Interesse?  

Stuur een mail naar Jutta Hermann (landelijke opbouw-coördinator) via info@derustplek.nl.  

 

 
1 G.O.D. staat voor geborgen, ontplooiend en delend 
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