Ben jij in staat om jouw ervaringskennis in te zetten binnen een team dat jou
waardeert om wie je bent? Word jij warm van deze bijzondere (O) GGZ
groep?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ervaringsdeskundige assistent begeleider bijzondere doelgroep
16-24 uur per week
Wegens uitbreiding van openingstijden en weekendopenstelling zijn wij voor onze locatie
aan de Dr. Huber Noodtstraat 22 met spoed op zoek naar een ervaringsdeskundige assistent
begeleider bijzondere doelgroep OGGZ die vanaf 1 september 2021 het team komt
versterken. Wij zoeken een betrokken, gemotiveerde collega met kennis van de OGGZproblematiek die samen met het kernteam deze doelgroep een plek geeft binnen de
Stadskamer. Jouw meerwaarde is dat je weet wat onze bezoekers meemaken, je spreekt
dezelfde taal waardoor ze zich veilig en op hun gemak voelen.
DE ORGANISATIE
Stichting Stadskamer voorziet in een laagdrempelige stedelijke (arbeidsmatige)
dagbesteding- en activering voor verschillende doelgroepen met een (O) GGZ-achtergrond
en/of achterstand tot de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Wij verruimen per 1 september
2021 onze ontmoetingsplaats gerund door begeleiders en ervaringsdeskundigen
begeleiders. Deze ontmoetingsplaats, genaamd ‘De Huber’, is een laagdrempelige dag inloop
voor dak- en thuislozen (O) GGZ bezoekers en een ieder die zich thuis voelt bij ons. We
bieden een warme plek waar ze kunnen eten, mensen kunnen ontmoeten, douchen en, hun
kleren kunnen wassen. Het is een inloop met de meest basale voorzieningen, bedoeld voor
het eerste contact, motivering of verleiden naar zorg. We kijken altijd hoe het met de
mensen gaat en of er onderliggende problematiek aanwezig is, zodat we een gericht,
efficiënt en doeltreffend vervolg kunnen realiseren waar nodig.
Werken bij de Stadskamer betekent werken vanuit de vier kernwaarden:
Eigenheid, Eigenaarschap, Gezamenlijkheid en Groei & ontwikkeling.
Deze kernwaarden geven weer waar de Stadskamer voor staat en geven richting aan de
manier van (samen) werken en het dagelijks handelen van medewerkers en vrijwilligers. Wij
geloven in eigen regie, verantwoordelijkheid nemen en anders werken.
Taakomschrijving
• Inzetten op laagdrempelige inloopvoorziening;
• Begeleiden en ondersteunen van de bezoekers met al hun diversiteit;
• Activeren en motiveren richting dagbesteding;
• Samenwerken met burgers en andere partijen actief in het sociaal domein;
• Bereid zijn om volgens rooster weekenden te werken.

Aanvullende vaardigheden
• Motiveren, enthousiasmeren, verbinden;
• Sterk in communicatie en mensgericht.
Aanvullende talenten
• Visionair;
• Mensgericht;
• Intuïtief;
• Evenwichtige persoonlijkheid.
Kern/ doel van de functie
• Verbeteren van het maatschappelijk functioneren van de doelgroep;
• Inzetten op verbeteren sociale vaardigheden;
• Samen met het team inzetten op een vertrouwde en veilige omgeving.
De bij de functie behorende competenties zijn:
• Ervaringskennis;
• Klantgerichte en dienstverlenende instelling;
• Kennis van de doelgroep en de ontwikkeling in de maatschappij;
• Een talentscan is onderdeel van de aannameprocedure.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Sociaal Werk
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maïke Weenink-Tankink HR adviseur
van de Stichting Stadskamer, Raadhuisstraat 34, 7001 EW Doetinchem, bereikbaar via (0314)
37 78 78.
Je sollicitatie, met CV en motivatie kun je vóór 15 augustus sturen naar
hrm@stadskamer.com.

