Hé jij!
Kernbewoner
worden?

Ben jij een student in Ede of omgeving? Wil je graag iets betekenen voor jongeren en een
belangrijke rol spelen in een innovatief project? Wil je in ruil daarvoor heel goedkoop
wonen op de Kenniscampus? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!
Kamers met Kansen Ede zoekt:
Kernbewoner
`Kamers met Kansen Ede` is een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting: een woonmilieu dat
leren, ontwikkelen, werken en ondersteuning samenbrengt. Het biedt 16 jongeren van 17 tot 25
jaar een tijdelijke woonplek aan. Het gaat om jongeren die nog niet in staat zijn om zelfstandig te
wonen vanwege een lichte problematiek op een beperkt aantal leefgebieden. Het geeft jongeren
met problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) kans.
In een positieve omgeving en met individuele coaching door MWD - en SPH studenten leren de
jongeren om vanuit eigen kracht hun leven op te bouwen en zelfredzaam te worden.
Na ongeveer anderhalf jaar, soms eerder en soms iets later, zijn ze klaar om zelfstandig verder
aan hun toekomst te werken en stromen ze uit naar een reguliere woonplek. De jongeren wonen
in vier units samen met een kernbewoner (= een student).
Deze kernbewoner zorgt voor een goede sfeer in huis en draagt bij aan organisatie van de
huishouding. De kernbewoner is een eerste aanspreekpunt voor de jongeren en functioneert als
een ‘goede buurman/vrouw’.
Wat is een kernbewoner?
-

De ‘ideale kernbewoner’ is relatief jong (student en/of werkende jongere van < 30 jaar),
evenwichtig, flexibel, ‘open minded’ en geïnteresseerd.
De kernbewoner:
● Bewoont een kamer in de unit met 4 doelgroep jongeren. De douche, de keuken en
het toilet zijn voor gezamenlijk gebruik;
● Committeert zich aan een verblijf in het huis voor minimaal een jaar, om de
continuïteit voor de jongeren te waarborgen;
● Heeft (gevraagd en ongevraagd) contact met de jongeren (wat kan variëren van

●
●
●
●
●

wekelijks tot dagelijks);
Combineert minimaal 1 x per week een avondmaaltijd met een gezamenlijke
huisvergadering;
Draagt actief bij aan een goede sfeer in de unit;
Heeft contact met de andere kernbewoners, coördinator en de coaches van de
jongeren en kan bij hen terecht met vragen en signalen;
Leeft, naast zijn taken, gewoon zijn eigen leven;
Kan in geval van dringende aangelegenheden onmiddellijk contact opnemen met de
dienstdoende coach of coördinator van Kamers met Kansen Ede.

Wat vragen wij?
-

-

-

Je bent pro-actief en flexibel ingesteld;
Je bent zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
Je kunt goed luisteren en bent toegankelijk;
Je bent in staat om afstand te bewaren tot de problematiek van de jongeren en op een
prettige en open manier contact met hen onderhouden, zodat er sprake is van een goede
woonsfeer;
Je hebt aandacht voor het dagelijks reilen en zeilen van de jongeren, zonder de rol van
hulpverlener op je te nemen;
Je vindt het leuk om een positieve sfeer te creëren en je hebt enig inzicht in
groepsprocessen;
Je draagt zorg voor de balans en het leefritme in het pand (schoonmaakrooster, zorgt dat
er boodschappen gedaan worden, e.d.) en kan bepalend zijn als het gaat om zaken als
overlast en hygiëne;
Je straalt een zekere mate van gezag uit om daarmee een veilige omgeving te creëren;
Je zet ongeveer 8 uur per week in om je taken uit te voeren;
Je bent de helft van de weekenden en schoolvakanties aanwezig, in overleg met de
andere kernbewoners en coördinator.

Wat bieden wij?
- De grootste kamer van de unit (18m2);
- Flinke korting op de kale huur
- Een kernbewoners-contract voor bepaalde tijd wat verbonden is aan het huurcontract;
- Begeleiding op maat door de coördinator en intervisie met alle kernbewoners;
- Een unieke leerervaring.
Solliciteren:
Lijkt dit je een leuke uitdaging? Mail dan je sollicitatie + CV aan:
Mirjam te Bokkel, coördinator Kamers met Kansen bij Malkander
(www.kamersmetkansenede.nl).
E-mail: mtebokkel@malkander-ede.nl. Bij vragen: 06-10061006.

https://www.youtube.com/watch?v=LcilPbRcOgc  dit filmpje geeft een goed beeld van
Kamers met Kansen en het kernbewonerschap.

