Wij zijn op zoek naar jou!
Wij zijn een enthousiast team dat zich inzet voor sociaal kwetsbare mensen
en zoeken jou als aanvulling op ons team.
Stichting Onder Een Dak (Stoed) begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en
helpt hen hun plek in de samenleving te houden of weer in te nemen. Onze zorgarrangementen zijn gericht op
ondersteuning, ontwikkeling en participatie, ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten!
Daarbij gaan wij uit van de eigen kracht van mensen, faciliteren wij laagdrempelige ontmoeting en rusten
wij mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat doen wij vanuit de gedachte van
Samenredzaamheid. Want alleen ga je dan wel sneller, maar samen kom je verder!
Voor onze beschermde woonvormen zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Woonbegeleider
met doorgroeipotentie
32 uur per week

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
Wie wij zoeken
Je begeleidt mensen met een chronisch psychiatrische aandoening die beschermd wonen naar vervolgtrajecten of
zelfstandig wonen. Je ondersteunt bij het aanvragen van zorg (o.a. aanvragen van CIZ-indicaties) en het opstellen van
begeleidingsplannen.
Je brengt jouw kennis in de dagelijkse praktijk van woonbegeleiding in, zodat de deskundigheid van jouw collegabegeleiders wordt vergroot. Je zet jouw expertise waar nodig organisatie breed in, zodat de begeleiding aan alle
cliënten van Stoed continu kan worden geoptimaliseerd. Je komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te
verbeteren.
De nieuwe collega die wij voor deze functie zoeken heeft 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 een afgeronde relevante HBO opleiding. Daarnaast wil jezelf verder ontwikkelen en heb je
een doorgroei ambitie. 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.

Wij bieden:
• Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een ondernemende en groeiende
organisatie met een enthousiast team
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en trainingen.
• Marktconforme inschaling en salariëring.
• Een functie voor 32 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden
Je arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en de CAO GGZ is van toepassing.
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) is een netwerkorganisatie. Onder de holding Stoed vallen Stichting Seniorenwelzijn,
Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze
afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.
Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl
Heb je interesse?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Gerard Kroon op 06 57 66 81 27.
Wij komen graag met je in contact als je interesse hebt om bij ons als Woonbegeleider aan de slag te gaan. Je kunt je
sollicitatiebrief en C.V. per e-mail richten aan:
Stichting Onder Een Dak
t.a.v. afd. personeelszaken
E-mail: pz@stoed.nl

Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 10 mei 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

