
 

Geef een impuls aan 3 Utrechtse inloophuizen 
 

Inloophuizen zijn plekken waar mensen welkom zijn en een luisterend oor vinden. Vaak gaat het om sociaal 

kwetsbare mensen die hier hun plek kunnen vinden. Ook de stad Utrecht kent verschillende inloophuizen. 

Drie daarvan willen – na een voorbereidingsfase van ruim een jaar – met elkaar concreet vormgeven aan 

het ingezette vernieuwingstraject. Het gaat om de locaties  

- De Wijkplaats (Utrecht-West, Lombok) 

- De Roobolkapel (Utrecht-Noord, Zuilen) 

- Het Knooppunt (Utrecht-Zuid, Lunetten)  

 

Deze inloophuizen zijn ontstaan vanuit de betrokkenheid van lokale kerken bij hun buurt. Ze hebben 

daardoor ieder hun eigen geschiedenis, context en religieuze achtergrond. De activiteiten zijn per 

inloophuis anders: van een inloopochtend voor ontmoeting en gesprek, tot een bingo, of een wekelijkse 

voedseluitgifte. Ook het publiek verschilt per plek. 

 

Om de vernieuwing en verduurzaming te implementeren zoeken wij m.i.v. 1 november voor de periode van 

1 jaar een 

 

Projectwerker  
voor gemiddeld 18 uur per week, evenredig te verdelen over de drie inloophuizen 

 

 

Jouw opdracht 

- Vergroten van de (gezamenlijke en afzonderlijke) zichtbaarheid van de inloophuizen; 

- Opzetten van vrijwilligersbeleid voor de inloophuizen: werven, binden, begeleiden; 

- Visie op vernieuwing en duurzaamheid van het inloophuis met betrokkenen werkbaar concretiseren; 

- In kaart brengen van de invloed van de corona-crisis voor de verschillende inloophuizen en van wat 

nodig is om hier een antwoord op te geven (rekening houdend met de 1,5m-samenleving); 

- Organiseren van de fondsenwerving; 

- Verder en gerichter uitbouwen van de bestaande netwerken van de inloophuizen; 

- Versterken van diaconale verhuur van een van de panden. 

 

Het is de bedoeling dat de inloophuizen hiermee na een jaar zelf verder kunnen. Je helpt daarom de 

inloophuizen op weg door zaken zo te organiseren dat ze gemakkelijk kunnen worden opgepakt. Ook help 

je hen te reflecteren op de eigen organisatie(structuur) van zowel het inloophuis zelf als de bestuurlijke 

kant. 

 



 

 

Wie ben jij? 

- Je hebt HBO- werk- en denkniveau; 

- Je hebt een relevante vooropleiding en/of werkervaring; 

- Je hebt gevoel voor de levensbeschouwelijke context van de inloophuizen en bent vertrouwd met de 

presentiebenadering; 

- Je hebt kennis van/ervaring met projectmatig werken; 

- Je ziet wat nodig is om op te pakken en bent proactief, doortastend en daadkrachtig; 

- Je kunt zelfstandig werken en bent in staat tot samenwerken;  

- Je bent creatief en durft te experimenteren; 

- Je vindt het leuk om te faciliteren wat anderen gaan doen en te monitoren wat er gebeurt; 

- Je bent enthousiast en weet anderen daarin mee te nemen; 

- Je bent sociaal vaardig en kunt omgaan met diverse soorten mensen; 

- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in gesprekken als op papier; 

- Je bent bereid om ook in de avonduren te werken. 

 

 

En verder 

- De voorkeur gaat uit naar een ZZP’er; een arbeidsovereenkomst is bespreekbaar. 

- Het is een pré als je woont in Utrecht of nabije omgeving; 

- Het projectplan is op aanvraag beschikbaar. 

- Je wordt begeleid vanuit het Bureau van de Protestantse Diaconie Utrecht en de stuurgroepen van de 

3 inloophuizen. 

 

 

Procedure 

Voor meer informatie en/of het projectplan kun je contact opnemen met Liesbeth Timmers, manager 

Diaconie: l.timmers@protestant-utrecht.nl, 06-123 246 07 (vanaf 17 augustus). 

 

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan het beschreven profiel? Stuur dan je motivatiebrief en cv 

uiterlijk op donderdag 27 augustus naar personeelszaken@protestant-utrecht.nl, t.a.v. Liesbeth Timmers 

onder vermelding van ‘Vacature Projectwerker inloophuizen’. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden 

in de periode van 3 tot 11 september. 

mailto:l.timmers@protestant-utrecht.nl
mailto:personeelszaken@protestant-utrecht.nl

