
  
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. 

In de Duin- en Bollenstreek is het project Pitstop gestart met subsidie uit het 

innovatiebudget Beschermd Wonen. Met als doel om samen met ’s Heeren Loo, de 

Binnenvest, GGZ Rivierduinen, Lumen en het Leger des Heils een gezamenlijke werkwijze te 

ontwikkelen ten behoeve van het bundelen van expertise en het verzorgen van extra 

ondersteuning bij het (zelfstandig) wonen van mensen met ingewikkelde problematiek. 

Hierbij zullen ervaringsdeskundigen worden ingezet. Lumen is voornemens om haar gehele 

scala aan dienstverlening in de regio Duin- en Bollenstreek hiervoor in te zetten.  

Medewerker Pitstop/kwartiermaker regio 

Duin- en Bollenstreek  

(8-12 uur per week) 

In deze functie heb je naast uitvoerende taken ook coördinerende taken. We willen 

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

31 december 2019. Verlenging van het dienstverband is bespreekbaar. 

Belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn: 

- Organiseren en ondersteunen van een pool van ervaringsdeskundigen uit de 

Duin- en Bollenstreek die bij zogenoemde leerwerktafels van het project 

Pitstop kunnen worden ingezet;  

- Deelnemen aan de projectgroep van het project Pitstop; 

- Contact leggen met relevante netwerkpartners in de Duin- en Bollenstreek 

om samenwerking met Lumen te bevorderen;  

- Contacten onderhouden met gemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek; 

- Bijwonen van beleidsoverleg gericht op ontwikkeling van samenwerking en 

het ontwikkelen van initiatieven.    

 

 



  
Kwaliteiten en vaardigheden 

Wij zijn op zoek naar een medewerker/kwartiermaker die: 

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en zich kan bewegen 

tussen verschillende partijen in het werkveld; 

• snel kwaliteiten en behoeften ziet in mensen en hier efficiënt en doelgericht 

op weet aan te sluiten; 

• ervaring heeft met het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers; 

• eigen ervaringen met psychische problematiek heeft uitgewerkt naar 

toepasbare kennis en kunde in het kader van werken vanuit cliëntperspectief; 

• bereid is te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van 

ervaringskennis die door Stichting Lumen wordt nagestreefd.  

 

Ons aanbod: 

We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar 

voldoende mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen.  

Stichting Lumen biedt voldoende mogelijkheden voor scholing en intervisie voor 

medewerkers en vrijwilligers.  

Deze functie is ingedeeld in schaal 7 van de CAO Welzijn. Deze schaal loopt van  € 

2.300-3.787,-. 

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd waarbij de mogelijkheid bestaat tot 

verlenging op basis van financiering en bij gebleken geschiktheid.  

Solliciteren: 

Geïnteresseerden in de functie kunnen contact opnemen met Monique van Biezen 

voor meer informatie over het project. 

 

Als je wilt solliciteren, stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 14 

maart naar: 

 

Stichting Lumen Holland Rijnland (t.a.v. Monique van Biezen) 

Hooigracht 12-14 , 2312 KS te Leiden. 

Of per email: mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl 

mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl

