Wij hebben een fantastisch project voor 3 jaar!
Ben jij van het opzetten en realiseren van nieuwe projecten?
Ben jij de inspirerende dienende, kartrekker die in staat is om de stip op de horizon te behalen?
Ben jij samen sturend, resultaatgericht?
Geloof jij in herstelgerichte aanpak?

Dan ben JIJ de persoon die wij zoeken!

Regisseur Herstelacademie:
In deze functie zet jij samen met collega’s een inspirerende
herstelacademie op, deze functie omvat 24 uur per week.
Stadskamer zet samen met IrisZorg en IrisCovery een herstelacademie op in de regio
Achterhoek. De doelstelling van de herstelacademie is het versterken van eigen regie en
herstelkracht van mensen met ontwrichtende ervaringen. Zij kunnen hier via peer support
werken aan hun eigen herstelproces en dat van anderen. Wij maken andere
manieren/wegen naar herstel zichtbaar en tastbaar. Hiermee wordt de herstelbeweging
verder op gang gebracht!
DE ORGANISATIE
Stichting Stadskamer voorziet in een laagdrempelige (arbeidsmatige)
dagbesteding- en activering voor verschillende doelgroepen met een (O) GGZ
achtergrond en/of afstand tot de arbeidsmarkt in de Achterhoek,. Hierbij wordt
veel samengewerkt met IrisZorg. Bijvoorbeeld op de Stadswerkplaats; een
inspirerende plek voor arbeidsmatige dagbesteding. Beide organisaties werken
herstelgericht en geloven in de kracht van samenwerking, de inzet en
ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleert in het ontwikkelen van
eigen kracht en het (her)nemen van eigen regie in deze samenwerking. Vanuit
gelijkwaardigheid ontstaat ruimte voor destigmatisering, perspectief, hoop en
herstel in de breedste zin van het woord.
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.

Taken/ doel van de functie
· Aanjagen van het opzetten en organiseren van activiteiten en trainingen binnen de
herstelacademie;
· Samenwerken met burgers en andere partijen actief in het sociaal domein;
· Bijdragen aan de verdere onwikkeling van ervaringsdeskundigheid;
· Het inzetten van (eigen) ervaringen doe je op gepaste en afgewogen wijze, zodat het
herstelprocessen ondersteunt;
· Je bent deskundig als coach van groepen en eventueel individuen;
· Je bent je bewust van de kennis van (samenwerkings-) collega's, vrijwilligers en/of deelnemers en
nodigt hen uit deze in te zetten in het gezamenlijk belang van de herstelacademie;
· Je hebt ervaring met het werken vanuit de herstelgerichte benadering;
· Je hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan nieuw op te zetten projecten;
Jouw vaardigheden
· Inspirerend met doorzettingsvermogen;
· Motiveren, enthousiasmeren, verbinden;
· Evenwichtige persoonlijkheid:
· Doelgericht
Aanvullende talenten: herken jij jezelf hierin?
·
·
·
·

Ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk!
Ik gebruik mijn creativiteit om doelen te bereiken!
Ik wil altijd het beste uit mijn mensen halen!
Ik ga altijd open en eerlijk met mensen om!

De bij de functie behorende competenties zijn:
· MBO of HBO werk- en denkniveau;
· Indien van toepassing ben je minstens 2 jaar vrij van middelengebruik;
· Klantgerichte en dienstverlenende instelling;
· Kennis van de doelgroep en de herstelgerichte ontwikkeling in de maatschappij;
· Ervaring met de herstelgerichte werkwijze;
· 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.
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.

