
Coördinator voor buurthuis De Nieuwe Jutter in Rivierenwijk Utrecht.
16-20 uur per week, betaald.

Buurthuis De Nieuwe Jutter is het buurthuis voor een door de bewoners van de Rivieren- en
Dichterswijk in Utrecht. Veel bewoners uit de buurt en buurtgroepen maken gebruik van het
buurthuis voor hun ontmoetingen en activiteiten. De beheergroep bestaat uit een groep
vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat het buurthuis draait en dat er activiteiten
georganiseerd kunnen worden.

Voor dit buurthuis zoeken we een coördinator die zich richt op het versterken van het
zelfbeheer. Ben jijdie enthousiaste, ondernemende coördinator die buurthuis De Nieuwe Jutter
verder helpt in de versterking van het zelfbeheer? Dan zoeken we jou!

Je gaat:
. De linking pin vormen tussen de beheergroep/vrijwilligers en het bestuur en

stakeholders in de wijk.
r Een belangrijke rolspelen bij werven en coachen van vrijwilligers;
o Samen met vrijwilligers de administratieve pro@ssen (zaalhuur, facturatie) t.b.v.

zelfbeheer verbeteren ;

o De plek van De Nieuwe Jutter versterken in het lokale netwerk van informele
zorgpartners;

r Bíjdragen aan de gastvrijheid en toegankelijkheid van het buurthuis voor diverse
buurtgroepen, bezoekers, vrijwilligers en andere (nieuwe) betrokkenen ;

e Een start maken (samen met vrijwilliger en bestuur) om nieuwe activiteiten te binden aan
het buurthuis, met nieuwe groepen gebruikers.

Dit hebben we je te bieden:
o Een uitdagende functie bij een van de eerste buurthuizen in zelfbeheer in Utrecht;
o Een leuke club enthousiaste vrijwilligers die vanuit zelfbeheer de schouders eronder zet

om samen het buurthuis te runnen. Voor en door Rivierenwijkl
o Een betaalde opdracht voor gemiddeld 16- 20 uur per week, verspreid over meerdere

dagen. De opdracht loopt zo'n zes maanden.
o l.v.m. corona venruachten we enige flexibiliteit t.a.v. inzet van uren gedurende de looptijd

van de opdracht.

We zoeken iemand die:
o Ervaring heeft met doorontwikkeling van sociaal maatschappelijke organisaties, bij

voorkeur een buurthuis;
o Zelfbeheer snapt en de uitgangspunten onderschrijft;
o Beschikt over goede sociale vaardigheden; om kunnen gaan met diverse mensen;
o Vaardigheden heeft om mensen te laten groeien en ontwikkelen (coaching, reflectie,

feedback geven en nemen)
o De handen uit de mouwen steekt, aan de slag gaat.


