Woonbegeleider

bij het team Beschermd Wonen
Wat je gaat doen
Je begeleidt mensen met een langdurige psychiatrische aandoening naar een betekenisvol bestaan.
Daarbij kijk je naar wat iemand nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Je creëert
een veilige omgeving en zorgt voor een passende balans tussen geborgenheid en zelfstandigheid.
Daarnaast help jij je collega’s én de organisatie zich verder te ontwikkelen door het delen van jouw
expertise.
• Je bijdrage in de woonbegeleiding
Je begeleidt mensen met een chronisch psychiatrische aandoening die beschermd wonen naar
vervolgtrajecten of zelfstandig wonen. Je ondersteunt bij het aanvragen van zorg en het opstellen
van begeleidingsplannen.
• Je bijdrage in kennisdeling
Je brengt jouw kennis in de dagelijkse praktijk van woonbegeleiding in, zodat de deskundigheid van
jouw collega-begeleiders wordt vergroot. Je zet jouw expertise waar nodig organisatie breed in,
zodat de begeleiding aan alle cliënten van Stoed continu kan worden geoptimaliseerd.
Wie komt in aanmerking
Je hebt uiteraard affiniteit voor en ervaring met onze doelgroep; de sociaal en psychisch kwetsbaren.
Je bent stressbestendig, zelfstandig, proactief en je neemt je verantwoordelijkheid voor wat moet
gebeuren. Je bent initiatiefrijk, opmerkzaam en je kunt op een positief-kritische manier zaken
aankaarten.
Je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO opleiding als B Verpleegkundige, Verzorgende 3 of een
andere relevante opleiding op minimaal MBO-niveau passend bij de functie. Uiteraard beschik je
over goede communicatieve vaardigheden en kun je omgaan met agressie. Je bent bereid je
expertise te delen t.b.v. kennisoverdracht aan collega’s en optimalisatie van de dienstverlening.
Werken in onregelmatige diensten vind je geen probleem. Daarnaast ben je in het bezit van rijbewijs
B (bij voorkeur in het bezit van een auto) en is het een pre als je woonachtig bent in de regio Nieuwe
Waterweg-Noord.
Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard zijn je arbeidsvoorwaarden marktconform en is de CAO GGZ van toepassing. Afhankelijk van
opleiding/ervaring, conform CAO GGZ, schaal 40/45 min. € 1.790,- max. € 3.045,- bij een 36-urige
werkweek.
Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld!

