
  
Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die 

zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische aandoeningen, 

psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. 

Wij zijn op zoek naar een 

Coördinator Project Crisiskaart (16 uur per week) 

We willen deze functie vanaf 1 april 2019 invulling geven met een tijdelijk dienstverband tot 

31 december 2019. Verlenging van het dienstverband is bespreekbaar. 

De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen (weer) een crisis mee te gaan maken of bang zijn 

om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past 

in een portemonnee. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als 

iemand in crisis is. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaartaanvrager samen met een 

consulent Crisiskaart.  

Doel van het project is om de Crisiskaart beschikbaar te stellen voor een brede doelgroep in 

alle 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland. 

Belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn: 

 Werven, opleiden, begeleiden en aansturen van vrijwillige ervaringsdeskundige 

consulenten; 

 Potentiële kaartaanvragers, verwijzers en samenwerkingspartners in de regio in kaart 

brengen en informeren over de Crisiskaart; 

 Samenwerking tot stand brengen en onderhouden met belangrijke andere partijen in 

de (crisis)hulpverlening; 

 Aanspreekpunt zijn voor partijen die bij willen dragen aan het breder beschikbaar 

stellen van de Crisiskaart; 

 Bijhouden van de registratie van Crisiskaarten in het interne registratiesysteem van 

Lumen en verzorgen van verantwoording aan subsidieverstrekkers; 

 Zorgen voor de match tussen kaartaanvragers en consulenten en monitoren van het 

proces van het maken van de Crisiskaarten; 

 Contact onderhouden met en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van 

Crisiskaart Nederland. 

 



  
Kwaliteiten en vaardigheden: 

Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator die: 

 Beschikt over HBO denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring; 

 Affiniteit heeft met de doelgroep van Lumen en/of eigen cliëntervaring heeft 

uitgewerkt naar toepasbare kennis en kunde in het kader van werken vanuit 

cliëntperspectief; 

 Bij voorkeur is opgeleid tot consulent Crisiskaart en anders bereid is om ontbrekende 

(ervarings)kennis aan te vullen en door te ontwikkelen; 

 Ervaren is in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;  

 Kennis heeft van problematiek rond crisissituaties en de partijen die daarbij 

betrokken zijn;  

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bekend is met de 

samenwerkende partijen in de regio en daarmee contacten kan leggen en 

onderhouden; 

 Bereid is te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van ervaringskennis 

die door Lumen wordt nagestreefd.  

 

Ons aanbod: 

We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar voldoende 

mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Deze functie is ingedeeld in schaal 7 

van de CAO Welzijn. Deze schaal loopt van € 2.300,- tot 3.787,-. Het betreft een 

dienstverband voor bepaalde tijd waarbij de mogelijkheid bestaat tot verlenging op basis van 

financiering en bij gebleken geschiktheid.  

Solliciteren: 

Stuur voor 14 maart 2019 je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: 

Stichting Lumen Holland Rijnland (t.a.v. Frouke Lampe)  

Hooigracht 12-14, 2312 KS te Leiden.  

Of per email naar: froukelampe@lumen-hollandrijnland.nl  

Neem voor vragen over deze functie gerust contact op met Frouke Lampe: 0681624676 

Meer informatie over Stichting Lumen Holland Rijnland is te vinden op onze website: 

www.lumen-hollandrijnland.nl  

Voor meer informatie over de Landelijke Crisiskaart zie ook: www.crisiskaart.nl  
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