Woonbegeleider (MBO)

(min-max 24-32 uur)

Wat ga je doen?
Als Woonbegeleider zet je je in voor jouw klanten. Een groot deel van de klanten binnen
onze doelgroep is zorgmijdend. Ze zijn ‘klaar met de hulpverlening’. Om hen toch te
bereiken, werken wij met een niet-alledaagse aanpak.
Uit de vertrouwensrelatie ontstaat de motivatie om nieuwe stappen te zetten. Pas dan
gaat het gefinancierde traject van start. Ook in deze tweede fase zijn onze klanten
leidend: zij bepalen de invulling en het tempo. Als Woonbegeleider ondersteun je de
klanten op maat en betrek je familie en vrienden zoveel mogelijk bij het proces. Waar
nodig help je onze klanten in het contact met andere instanties.
Stichting Onderdak zet alleen bemoeizorg in als dat echt noodzakelijk is. In dit ‘systeem’
rond de klant treedt de Stichting Onderdak op als casemanager. Zo werken we samen
stap voor stap toe naar (gedeeltelijk) herstel.
Als Woonbegeleider ondersteun je de klant, die woonachtig is in een woongroep, zodat
deze zich na beëindiging van het contact, (weer) als zelfstandig persoon kan
manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen.
Functie-eisen
Wat breng jij mee?
 Een relevante MBO-4 kwalificatie in het vakgebied Sociaal Werk;
 In het bezit van rijbewijs B;
 Uitstekende sociale vaardigheden;
 Motiverend en inspirerend en je bent gericht op de mogelijkheden van mensen en
situaties, op zoek naar de beste resultaten;
 Probleemoplossend vermogen;
 je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband
 staat stevig in je schoenen
 affiniteit met de doelgroep
Aan iedere nieuwe medewerker vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wat bieden wij?
 Een uitdagende baan op basis van een min-max aanstelling van 24-32 uur per
week;
 Een contract voor de duur van 1 jaar;
 Salaris conform schaal 5 van CAO Sociaal werk welzijn en maatschappelijke
dienstverlening (min. per 1 september 2019 € 1.996,- en max.
€ 2.844,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling
vindt plaats op basis van je werkervaring.
 Een leuke werkplek binnen een collegiaal team in een dynamische omgeving.
Waar?
Stichting OnderDak heeft in verschillende steden in Gelderland 24-uurs woon- en
zorgvoorzieningen. Ze staan onder andere in de regio’s Arnhem en Nijmegen en in de
Achterhoek. Verder zijn we actief in Deventer, Doesburg, Lingewaard, Lochem,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, Zevenaar en Zutphen. Jouw standplaats
wordt Arnhem, Velp, Rheden, Oosterbeek of Nijmegen.

Geïnteresseerd?
Solliciteer direct door je motivatiebrief en CV te mailen naar
personeel@stichtingonderdak.org, onder vermelding van ‘vacature Woonbegeleider
(MBO)’.
Bedrijfsprofiel
Stichting OnderDak biedt woon- en zorgvoorzieningen aan mensen die sociaalmaatschappelijk ernstig in de knel zitten. Jarenlange, complexe problematiek maakt dat
zij de stap naar de reguliere hulpverlening niet (opnieuw) kunnen of willen zetten. We
begeleiden ook klanten die verwezen zijn door de forensische psychiatrie en vanuit
justitie.

