Stoed kenmerkt zich door de menselijke maat. We kennen elkaar en onze doelgroepen. Bij Stoed maak je kennis
met de hele zorgketen en krijg je de kans om mee te denken over organisatieontwikkelingen (van de strategische
koers tot en met de website). Jouw enthousiasme, lef, ondernemerschap en humor worden zeer op prijs gesteld.
Wij geloven dat behoud of terugwinnen van eigen regie op diverse levensterreinen bepalend is voor de kwaliteit van
leven met kwetsbaarheid. Wij gaan hierbij uit van de talenten en mogelijkheden van mensen en werken volgens de
principes van positieve gezondheid aan perspectief en groei van onze doelgroepen op diverse levensterreinen.
Voor onze nieuwe inloopvoorziening Vitamine G zijn we per 1 juni op zoek naar een betrokken, energieke

Inloopcoach
32 uur per week
De voorziening met werknaam ‘Vitamine G’ (G van geest) is gericht op mensen die de regie over het leven zijn
verloren, of dreigen te verliezen ten gevolge van psycho-sociale problemen. Zij hebben geen dure specialistische
zorg nodig, maar hulpverleners die hen soms even in de juiste richting wijzen. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit
Schiedammers met beginnende problematiek die maar moeilijk de weg naar hulp kunnen vinden.
Met Vitamine G zorgen wij ervoor dat zij op een gelijkwaardige manier mee kunnen doen in de samenleving. Wij
gaan uit van een laagdrempelige oplossing die op tijd beschikbaar is voor de Schiedammer die dit nodig heeft. Het
vinden van de juiste hulp moet makkelijk worden, zodat niemand lang met een onbeantwoorde hulpvraag blijft
zitten. Positieve Gezondheid is voor Stichting Onder Een Dak niet alleen een methodiek, maar ook onderdeel van de
visie die is gericht op perspectief en groei. Bij het opzetten van Vitamine G proberen wij een ecosysteem te creëren
dat een gezonde levensstijl aanmoedigt.
Wat ga je doen?
Vitamine G draait om ‘gezondheid’. Gezondheid is voor ons meer dan ‘het ontbreken van ziekten’. Onze aanpak is
gebaseerd op de methode Positieve Gezondheid. Op basis van deze methode kijk je met de bezoekers van de
voorziening naar zes verschillende dimensies in hun leven, te weten:
• Het dagelijks functioneren;
• Lichaamsfuncties;
• Mentaal welbevinden;
• Zingeving;
• Kwaliteit van leven;
• Meedoen in de maatschappij.
Tijdens het voeren van gesprekken maak je o.a. gebruik van de presentiebenadering en narratieve benadering. De
focus ligt op het stimuleren van eigen regie en empowerment. Als inloop coach draag je naast het hebben van
individuele en groepscontacten tevens zorg voor het organiseren en bijhouden van activiteiten. Je onderhoudt en
gaat nieuwe contacten aan met ketenpartners, werkt voor onder andere de inzet van ervaringsdeskundigen nauw
samen met de Herstelacademie (onderdeel van GGZ Delfland) en bent in staat betrokkenen te verbinden. Je zorgt

voor een gastvrij klimaat. Intern is sprake van een nauwe samenwerking met de coördinator, vrijwilligers, collega’s
en gastheer/vrouw. In het operationele proces ben je voor vrijwilligers en voor de gastheer/vrouw een
aanspreekpunt. Je geeft de vrijwilligers en de gastheer/vrouw waar nodig aanwijzingen. Met jouw ervaring en
expertise help je het team en de organisatie zich verder te ontwikkelen. Je ontvangt leiding en coaching van de
coördinator.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een gedreven collega die proactief is, innovatief en goed kan verbinden. Je bent iemand die
graag betrokken is, een gastvrij klimaat kan neerzetten en weet hoe je zichtbaar bent op de werkvloer. Daarnaast
ben je bereid om eventueel in de avond(en) of in het weekend te werken.
Het is belangrijk dat je een brede kennis hebt van de sociale kaart. Dit is van belang om cliënten te voorzien van een
goed passend aanbod. Je hebt oog voor de processen op de locatie en voor de omgeving. Je weet een goed passend
aanbod te realiseren en kunt goed organiseren. Daarnaast durf je ‘out of the box’ te denken over mogelijkheden
rondom het aanbod. Je hebt hart en gevoel voor kwetsbare mensen. Je kent jezelf en je bent in staat tot
zelfreflectie. Je weet wat het effect van jouw gedrag is op anderen en je hebt een correcte bejegening hoog in het
vaandel staan. Je vertrouwt op jouw vermogen om de juiste handelswijze te kiezen, passend bij de te behalen
resultaten.
Heb jij een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in de richting van specifieke doelgroepen, relevante werkervaring
en wil jij met ons bouwen aan ‘gezondheid’, solliciteer dan op deze leuke functie.
Wij bieden:
• Een enthousiast team dat zich graag samen met jou verder ontwikkelt.
• Een functie met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
• Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een groeiende organisatie.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en trainingen.
• Een functie voor 32 uur per week.
• Een salaris van minimaal € 1996 tot maximaal € 3396 bruto per maand afhankelijk van opleiding en ervaring
(gebaseerd op een 36-urige werkweek, schaal 45 conform cao ggz).
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) zet zich in voor kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Samen
met hen, hun netwerk, onze vrijwilligers en netwerkpartners werken wij aan perspectief en hun persoonlijke groei.
Wij gaan hierbij uit van de talenten en mogelijkheden van mensen en werken volgens de principes van positieve
gezondheid. De kern van ons werk ligt in de samenwerking binnen de driehoek medewerker, kwetsbare burger en
netwerk.
Wij geloven dat behoud of terugwinnen van eigen regie op diverse levensterreinen bepalend is voor de kwaliteit van
leven met kwetsbaarheid. We kennen onze cliënten en hun verhaal, kennen elkaar als collega’s en zijn sterk lokaal
verbonden.
Wij verbinden zorg en welzijn en werken volgens onze kernwaarden positief, verbinden, professioneel en
ondernemend. Met aandacht voor preventieve signalering voorkomen wede opschaling naar (zwaardere) zorg.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief of videosollicitatie naar sollicitaties@stoed.nl. Kies de sollicitatie die bij jou past. We
vinden het erg fijn als je ook een cv toevoegt.
Wil je eerst nog iets vragen? Neem dan telefonisch of via whatsapp contact op met Frits Lens. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-12 92 03 44.
Reageren kan tot en met maandag 18 april 2022.

