
Spreek jij de taal van mensen met autisme? 

✓ Heb jij persoonlijke ervaring met mensen met autisme en ben je 

ontwikkeld als expert op het gebied van ASS? 

✓ Houd jij van regelen en organiseren en krijg jij energie van omgaan 

met mensen? 

✓ Ben je gek op de natuur en gezelligheid plus daadkrachtig en flexibel ingesteld? 

✓ En wil jij het verschil maken voor mensen met autisme? 

 

Dan is dit jouw moment voor een te gekke nieuwe uitdaging!  

Herken jij jezelf in deze stellingen? En voel je dat jij die alleskunner bent die wij zoeken? 

Solliciteer dan nu naar de functie van Projectleider bij de Stichting RondomAutisme! 

 

Voor meer informatie over RondomAutisme bezoek je de website www.rondomautisme.nl.  

Meer details over de vacature vind je hier. Stuur een mail met je CV en motivatie naar 

hrm@stadskamer.com. Reageren op deze vacature kan tot woensdag 17 maart 2021.  

 

RondomAutisme is een laagdrempelige basisvoorziening waarbij informatie, advies en 

ondersteuning geboden wordt aan mensen met (een vermoeden van) autisme en hun naasten 

(ouders, partners). Vanuit verschillende ontmoetingsplekken worden diverse activiteiten 

georganiseerd met en door ervaringsdeskundigen.  

RondomAutisme wil mensen helpen die met autisme in aanraking komen. Dit doen wij middels de 

pijlers ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien.  

 

Voor ons team zoeken wij per direct een projectleider die van vele markten thuis is.  

Een aantal belangrijke kenmerken hiervoor zijn: 

✓ Je hebt een HBO opleiding in de richting van SPH, MWD of psychologie, eventueel met 

specialisme in autisme.  

✓ Je weet en voelt intrinsiek aan wat het inhoudt om met autisme in aanraking te komen. 

✓ Je kunt mensen enthousiasmeren en activiteiten coördineren. 

✓ Je bent een natuurlijk leider die vanuit eigenaarschap en zelfstandigheid samen doelen gaat 

bereiken. 

✓ Je hebt een groot invoelend vermogen en bezit coachvaardigheden. 

✓ Je kunt de boodschap van RondomAutisme voor een uiteenlopend publiek pakkend 

uitdragen. 

 

Als projectleider heb je de volgende taken: 

✓ Herkenning en erkenning creëren rondom autisme 

✓ Uitdragen van de boodschap van RondomAutisme naar de buitenwereld 

✓ Ontwikkeling en aansturing van (nieuwe) activiteiten 

✓ Coördinatie, communicatie en aansturing van de groepen 

✓ Voeren en begeleiden van persoonlijke gesprekken en het inloop spreekuur 

✓ Coördinatie van de vrijwilligersgroep 

✓ Aanspreekpunt voor relaties en ketenpartners 

 

Voor een goede samenwerking bieden we je het volgende aan: 

✓ Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor 22-26 uur per week 

✓ We zijn aangesloten bij CAO Sociaal Werk 

✓ Je ontvangt een marktconform salaris 

✓ Je wordt ingewerkt door o.a. Karin (directeur) en andere collega's en vrijwilligers 

✓ Een gezellig en bevlogen team van ervaringsdeskundigen en specialisten met een passie 

voor de doelgroep. Hier vind je meer informatie over hen: https://rondomautisme.nl/over-

ons/  
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