Houd jij van bijzondere mensen met een combinatie van problemen?
Ben jij in je element in een dynamische omgeving waarin je herstelgericht
werkt en geen dag hetzelfde is?
En heb jij ervaring als begeleider OGGZ doelgroep?
Dan hebben wij een fantastische uitdaging voor jou!

Begeleider OGGZ Doelgroep:
‘Stevige’ persoonlijkheid die geniet van het werken met mensen
die met een andere blik de wereld bekijken voor 32 - 36 uur per week.

Voor onze OGGZ-locatie aan de Dr. Huber Noodtstraat 22 zijn wij op zoek naar een
begeleider OGGZ doelgroep die op korte termijn het team komt versterken. Wij zoeken een
betrokken, gemotiveerde ervaren collega. Die houdt van verschillende bijzondere mensen en
onverwachte situaties. Onverwachte situaties zijn voor jou geen probleem, je kunt hier goed
mee omgaan. Inleven in de ander ging je altijd al goed af. Als het een bezoeker even
tegenzit, weet jij als geen ander iemand te motiveren. En niet voor even, maar zo lang als
het nodig is. Samen met het kernteam van deze locatie maak je deze plek tot een plek waar
mensen kunnen en mogen zijn, en motiveer je om waar mogelijk op groei en ontwikkeling.
Onderdeel van deze functie is een aantal uren bemoeizorg.

DE ORGANISATIE
Stichting Stadskamer voorziet in een laagdrempelige stedelijke (arbeidsmatige)
dagbesteding- en activering voor verschillende doelgroepen met een (O) GGZ-achtergrond
en/of afstand tot de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Deze ontmoetingsplaats, genaamd ‘De
Huber’, is een laagdrempelige dag inloop voor dak- en thuislozen (OGGZ-bezoekers en
eenieder 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, bedoelt 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.

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.

Taakomschrijving
• Inzetten op laagdrempelige inloopvoorziening;
• Begeleiden en ondersteunen van de bezoekers met al hun diversiteit;
• Activeren en motiveren richting dagbesteding;
• Aantal uren bemoeizorg; outreachend inzetten op mensen die zorg mijden of de weg
niet zelf kunnen vinden in het zorgaanbod;
• Samenwerken met burgers en andere partijen actief in het sociaal domein;
• Bereid zijn om volgens rooster weekenden te werken.

Jouw vaardigheden
• Motiveren, enthousiasmeren, verbinden;
• Flexibel om aansluiting te vinden met diverse menstypen;
• Evenwichtige persoonlijkheid.
Herken jij jezelf?
• Ik wil altijd het beste uit mijn mensen halen!
• Ik ga door tot mijn doelen bereikt zijn!
• Ik zorg ervoor dat ik effectief en zichtbaar ben!
• Ik ga altijd open en eerlijk met mensen om!

De bij de functie behorende competenties zijn:
• HBO werk- en denkniveau;
• Opleiding Begeleider Bijzondere Doelgroepen of vergelijkbare opleiding
• 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 (06)
57770570.
Je sollicitatie, met CV en motivatie mag je sturen naar hrm@stadskamer.com.

