Vacature
Ambulant begeleider die stevig in de schoenen staat
Wij zijn per direct op zoek naar (forensisch) ambulante begeleiders voor de regio’s Nijmegen,
Rheden, Deventer en Arnhem.
•
•
•
•
•

24-32 uur
Bepaalde tijd
CAO Sociaal Werk: MBO schaal 6 – HBO schaal 8
Vacaturenummer: 06
Publicatiedatum: 19 juli 2018

WAT GA JE DOEN?
Je gaat aan de slag als ambulant begeleider van mensen met complexe psychiatrische problematiek
en vaak ook een verslaving. De klanten met wie je te maken krijgt, zijn met recht een uitdaging. Ze
staan niet te trappelen om hulp en mijden de zorg vaak al jaren. Problemen waar ze mee te maken
hebben, zijn bijvoorbeeld wanbetaling, sociale uitsluiting, verloedering en maatschappelijke
achteruitgang. Wat in veel gevallen zorgt voor overlast in de samenleving en een zeer beperkt
netwerk.
Jouw werk begint dus ongeveer bij nul, bij het winnen van vertrouwen. Dat doe je door in woord en
daad te laten zien dat je er altijd bent. Zeker in de beginfase is de vraag van de klant leidend: speel in
op wat nú nodig is, bijvoorbeeld onderdak. Help je klant daarmee, zodat die weet dat je waarmaakt
wat je belooft en niet pusht. Zorg dat je klant zich als mens gehoord en gezien voelt. Zo ontstaan het
vertrouwen en de motivatie om nieuwe stappen te zetten. Voor bijzondere mensen zijn vaak
bijzondere oplossingen nodig. Daar moet je inlevend, flexibel en creatief voor (durven) zijn. Maar je
moet ook in staat zijn om flink door te pakken, want zijden handschoentjes en hulpverlenerstaal,
daar houden onze klanten niet van.

WIE BEN JIJ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een relevante mbo/hbo-opleiding
Je weet hoe je een netwerk rond je klant moet opzetten en onderhouden
Je durft de verantwoordelijkheid en vrijheid te nemen die een zelfsturend team je biedt
Je managet je eigen case load, maar draagt ook actief bij aan het teamresultaat
Je wilt dat je klanten 24 uur per dag voelen dat er iemand voor hen klaarstaat en maakt dat
samen met je collega’s waar
Je bent op de hoogte van de sociale kaart en bent thuis in psychopathologie
Je hebt oog voor aandachtspunten en risicovolle situaties en voor het belang van correcte
rapportage en tijdige en passende aanpak
Je kunt zelfstandig werken en vormgeven aan individuele hulpverleningstrajecten
Je bent flexibel inzetbaar
Je bent in bezit van een rijbewijs en eigen vervoermiddel

WIE ZIJN WIJ?
Stichting OnderDak biedt woon- en zorgvoorzieningen aan mensen die sociaal-maatschappelijk
ernstig in de knel zitten. We begeleiden ook klanten die verwezen zijn door de forensische
psychiatrie en vanuit justitie. Jarenlange, complexe problematiek maakt dat zij de stap naar de
reguliere hulpverlening niet (opnieuw) kunnen of willen zetten. Om hen toch te bereiken, werken wij
met een niet-alledaagse aanpak. Al vóór de start van de daadwerkelijke (gefinancierde) hulpverlening
investeren we tijd en aandacht om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Pas dan motiveren we stap
voor stap richting het officiële traject. Ook dan staan onze begeleiders 24 uur per dag voor hun
klanten klaar, ook buiten kantooruren.
Op www.stichtingonderdak.org vind je meer informatie over wie wij zijn en wat we doen. Lees vooral
ook ons blog om te zien hoe we werken en wat we bereiken.

MEER WETEN OVER DE FUNCTIE?
Heb je inhoudelijke vragen over de functie of Stichting Onderdak? Neem dan gerust contact op met
lucia Stortelder. Lucia is ambulant begeleider en vertelt je graag meer over de baan en onze
organisatie. Je bereikt Lucia via 06-15667550 of via lucia@stichtingonderdak.org.

METEEN SOLLICITEREN
Hebben we je interesse gewekt? Stuur dan een sollicitatiebrief en cv naar Maarten Rood
(personeel@stichtingonderdak.org, afdeling HRM). Vergeet niet het vacaturenummer in je brief te
vermelden.
Je hoort zo snel mogelijk of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als we daarna een
match denken te hebben, organiseren we een meeloopdag om te onderzoeken of de klik er
inderdaad is.

