
   
 

De Katrol 

De Katrol is een organisatie die de kansen wil vergroten van jonge kinderen en gezinnen in 

achterstandssituaties. Dit doen onze medewerkers in Rotterdam door het aanbieden van leer- 

en gezinsondersteuning aan huis. De Katrol kent een brede methodische onderbouwing 

waarvan de hoofdelementen de presentietheorie en empowerment zijn.  

 

Onze medewerkers/gezinsondersteuners –de zogenaamde ankerfiguren- trainen en 

begeleiden ieder 20 hbo-studenten van sociale opleidingen. Deze studenten gaan twee keer 

per week bij gezinnen langs en oefenen met de kinderen uit groep 3 en 4 van het 

basisonderwijs het maken van huiswerk. Hierbij is veel oog voor de leerhouding en de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast letten zij op de betrokkenheid van de 

ouders bij het leerproces. Het hoofddoel is het versterken van een leercultuur in de gezinnen.  

 

Het team van De Katrol bestaat uit drie ankerfiguren en een directeur, zij geven gezamenlijk 

leiding aan 65 hbo-studenten. Onze teamleden zijn jong, dynamisch en ondernemend. Het 

komende jaar willen gaan wij een nieuw project draaien en daarom zijn wij op zoek naar een 

nieuwe collega om deze personele ruimte in ons team te kunnen realiseren. Ook de 

uitbreidingen met onze Speel-o-theek bij partners in de Huizen van de Wijk zullen onze 

aandacht vragen. In onze Speel-o-theek leuk leren 010 staan ontwikkelingsgericht werken, 

talentontwikkeling en leuk leren centraal, want ook spelen is leren. Samen met onze 

vrijwilligers dragen wij zorg voor de opening en leerzame activiteiten in deze laagdrempelige 

wijkvoorziening midden in de Afrikaanderwijk en vanaf september op twee locaties in 

Charlois. 

 

Vind u  het een uitdaging om onze organisatie hierin te versterken en verder te ontwikkelen, 

en bent u op zoek naar een parttimefunctie, dan is dit wellicht een passende vacature voor u? 

 

Voor het nieuwe schooljaar ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

 

Sociaal werker/Ankerfiguur m/v; (maatschappelijk werk/sociaal werk) 

parttime (0,5 fte) tijdelijk contract tot september 2022* met mogelijke verlenging  

* in afwachting van de uitkomsten van de aanbesteding Welzijn Rotterdam knippen wij dit op 
in twee contracten, van oktober tot april en van april tot september. 
De ankerfiguur moet affiniteit hebben met het werken met jonge mensen en ervaring met 

empowerment en gezinsgericht werken. De ankerfiguur gaat in het gebied Charlois aan het 

werk voor 18 uur. Salariëring volgens cao-welzijn schaal 8. 

 

Functie omschrijving 

De ankerfiguur zoekt naar een goede aansluiting tussen studenten en gezinnen. Daartoe 

onderhoudt de ankerfiguur intensief contact met beide partijen. De ankerfiguur is 

aanspreekpunt voor de gezinnen en biedt opvoedkundige en sociale ondersteuning aan. 

Daarnaast is de ankerfiguur op de hoogte van de sociale kaart om gezinnen met hulpvragen 

door te verwijzen.  

 

De ankerfiguur van De Katrol is verantwoordelijk voor: 

o Intake van gezinnen 

o Sollicitatie van studenten 



   
o Matching studenten aan gezinnen 

o Ondersteuning van gezinnen en aansturing van studenten 

o Opbouwen en onderhouden van functionele contacten met deelnemende basisscholen 

o Opbouwen en onderhouden van contacten met hulpverlening in de wijk 

o Het leveren van een bijdrage aan het team 

o Uitdragen van de organisatie naar derden 

o Bewaking van de visie van De Katrol 

 

Functie eisen 

De kandidaat;  

- Is in het bezit van een relevante HBO diplomering (sociaal werk: bij voorkeur SPH of 

MWD); 

- heeft ervaring met gezinsgericht en outreachend werken; 

- kan integraal  werken en kijken vanuit een opvoedkundig kader; 

- is initiatiefrijk; 

- is flexibel en heeft  goede agendavaardigheden; 

- voert  zijn/haar werkzaamheden zelfstandig uit; 

- kan in teamverband functioneren; 

- heeft geen 9 tot 5 mentaliteit; 

- bezit coachende vaardigheden;  

- is een stevige persoonlijkheid; 

- heeft sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

- heeft affiniteit met verschillende culturen; 

- is bereid tot bijscholing op methodisch vlak;  

- staat open voor het volgen van trainingen (zowel intern als extern); 

 

En verder: 

- Ervaring met werken op projectbasis is een pre; 

- Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist. 

 

Inlichtingen 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 

mevrouw S. Pardoel, directeur De Katrol, e. sandra@dekatrol.nl of 

(mobiel) 06-29425010. (met uitzondering van 23 juli tot 16 augustus i.v.m. vakantie) 

 

Solliciteren 

U kunt uw brief met curriculum vitae, tot uiterlijk 20 augustus, richten aan 

Stichting De Katrol, t.a.v. S. Pardoel, Brede Hilledijk 86 a, 3072 KK 

Rotterdam. Of mailen naar: sandra@dekatrol.nl. 
 


