'Waar anderen een stap terug doen, zetten wij een stap vooruit'

Voor een van onze locaties zijn wij op zoek naar: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener HBO (CAO
Sociaal Werk 2019/2021)
30-36 uur voor bepaalde tijd met vooruitzicht op onbepaalde tijd
____________________________________________________________________________
Heb jij ook een groot hart voor cliënten met een licht verstandelijke beperking? En wil je dit delen door
samen te werken in een hecht, divers team waarin ieders talent de ruimte krijgt en waar professionele en
persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan? Bouw dan met ons mee!

Wie zijn wij?
De Zorgtafel geeft mensen een duwtje in de rug die door een samenloop van omstandigheden of een
beperking zo zijn vastgelopen dat een zelfstandig leven in de samenleving nu even niet lukt.
Een kleinschalig wooninitiatief biedt voor veel cliënten geborgenheid en een plek waar ze zich thuis
voelen. Vaak is het juist datgene wat deze doelgroep mist en nodig heeft. Door deze leefomgeving en een
zorgplan en dagbesteding op maat te bieden komen veel van onze bewoners tot rust en krijgen ze weer
toekomstplannen.
De Zorgtafel is een initiatief van een aantal gedreven mannen die het hart op de juiste plek hebben en die
met veel liefde en passie voor deze doelgroep, dag en nacht klaarstaan voor de bewoners en het team.
Het doel is om voor alle bewoners een fijne woonplek te creëren waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze
kunnen werken aan hun toekomstplannen.
Dit doen wij door middel van kleinschalig beschermd wonen met 24-uurs zorg op maat te bieden. Alle
cliënten hebben een eigen kamer en worden onder andere begeleid in wonen, dag-invulling, vrije tijd en
sport.

Je werkplek?
De locaties zijn 2 onder 1 kap woningen met ruimte voor 5 tot 7 bewoners waar 24-uurs Zorg geboden
wordt aan cliënten met LVB-problematiek. Je bent werkzaam in een kleine, dynamische en afwisselende
werkomgeving, waarin cliëntgericht werken, gelijkwaardigheid en collegialiteit belangrijke waarden zijn.
Binnen onze belevingsgerichte, kleinschalig wonen afdeling wordt op laagdrempelige en proactieve wijze
zorg verleend aan de cliënten door middel van een zorgplan op maat.
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Jouw organisatorische positie:
Je stelt zorgplannen op waarin de hulpvraag geanalyseerd wordt en waarin rekening gehouden
wordt met de mogelijkheden en het niveau van functioneren van de cliënt. Eventueel samen met
andere interne of externe disciplines. In dit zorgplan worden doelen gesteld, hoe deze behaald
gaan worden, wie de hulpverlening coördineert, wat de evaluatiemomenten zijn en wie er
betrokken zijn in het zorgplan;
Je stuurt de Sociaal Pedagogisch Werker en de overige disciplines in de woning aan. Ook ben je
verantwoordelijk voor de begeleiding van de eventuele stagiaires.
Je gaat contacten aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties om
eventuele gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen te bespreken;
Je bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen;
Je denkt mee over de inhoud van activiteiten en verzorgt de planning en organisatie hiervan;
Je draagt actief bij aan het ontwikkelen van het instellingsbeleid en denkt actief mee over de
hulpverlening en eventuele verbeteringen;
Bevordert de goede leefsituatie en ziet erop toe dat de huisregels nageleefd worden;
Helpt cliënten bij het verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen;
Biedt ondersteuning bij de inrichting in het dagelijks leven en zorgt ervoor dat cliënten in staat zijn
zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de groep en in het dagelijks leven;
Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen;
Neemt structureel deel aan (multidisciplinair) overleg;
Zorgt ervoor dat zorgplannen geevalueerd worden, en zo nodig aangepast worden;
Je verricht de bijbehorende administratieve werkzaamheden.
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Wat maakt deze functie zo dynamisch? Naast het aansturen van de best mogelijke zorg aan de
cliënten is jouw persoonlijke inbreng ook belangrijk voor het team. Jouw mening en ideeën tellen en
samen met het team is er alle ruimte voor uitdagingen, maar ook eigen initiatief wordt gewaardeerd. Op
basis van jouw kwaliteiten wordt er gekeken wat er bij je past en wat je eventueel extra zou kunnen
oppakken als je extra uitdaging wenst. Ook het meedenken met je collega's om de zorginhoudelijke
kwaliteit te verbeteren betekend veel in de zorg die wij bieden.

Wat neem jij mee?
Kennis
•

Hbo SPH, Social Work of MWD

•

Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
systeemtheorieën

•

Je spreekt en schrijft goed Nederlands;

•

Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van
cliënten;

•

Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van
de cliënt.

Specifieke functiekenmerken
•

Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke
problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale
agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;

•

Motiveren en stimuleren van cliënten;

•

Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;

•

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;

•

Je hebt een SKJ-registratie of voldoet aan de voorwaarden voor een registratie (pré);

'Waar anderen een stap terug doen, zetten wij een stap vooruit'

•

Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een zorgplan;

•

Probleemoplossend vermogen;

•

Stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventie in crisissituatie;

•

Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten;

•

Je beschikt over een geldige VOG (vereist).

Wat mag je van ons verwachten?
Een leuke, uitdagende baan, waarbij je jouw functie van Sociaal Pedagogisch Hulpverlener extra inhoud
kan geven. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd. Onze
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk en ons Personeelshandboek. Ook wordt de
mogelijkheid geboden op een (bij)scholingstraject.

Enthousiast geworden?
Dan horen wij graag van je! Je kunt je sollicitatie via de mail sturen naar info@dezorgtafel.nl t.a.v. dhr.
Hardjopawiro met daarin je motivatie, ervaring en cv.
Heb je nog vragen? Kijk dan even op onze site www.dezorgtafel.nl of bel 085-1305714

