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Geef je baan kleur!

Gespecialiseerde ThuisBegeleiding (GTB) is een vorm van begeleiding, waarbij de klant doelgericht wordt begeleid
bij het verminderen of oplossen van sociale, psychische, opvoedkundige en praktische problemen mede ten
gevolge van een psychiatrisch ziektebeeld en/of een verstandelijke beperking. Onze medewerkers begeleiden
klanten in complexe problematiek en multi-problem situaties:Verslavingsproblematiek (drank, drugs, gokken, seks
etc.), woonproblematiek (vervuiling, dreigende uithuisplaatsing), huiselijke relaties/burenruzies, problemen met
instanties t.g.v. gedrag of andere oorzaken, ﬁnanciële problematiek (schulden, dwangbevelen, afsluiting gas,
water, licht etc.),GGZ problematiek (DSM 5 diagnostiek),PG problematiek.
De afdeling biedt praktische ondersteuning vanuit de visie voordoen - samen doen - zelf doen.

Het aanleren van administratieve vaardigheden;
Het aanbrengen van dagstructuur, structuur in het huishouden; begeleiden naar de dagopvang;
Het ontlasten van familie/mantelzorger bij klanten met een VPT of WLZ.

Jouw dag als Gespecialiseerd Thuisbegeleider GGZ
Vandaag is weer een nieuwe dag en je bent benieuwd wat je te wachten staat. Jouw werk is namelijk elke dag
anders en dat zorgt ervoor dat jouw werk nooit saai wordt! Je vindt het elke dag weer indrukwekkend om te zien
hoe verschillend mensen zijn en hebt oprechte interesse voor ieders verhaal. Zó waardevol om te zien hoe je door
je geduld, vertrouwen en daadkracht dat verhaal achter de voordeur een beetje mooier maakt.

Zo geef jij kleur aan je baan
Wij staan naast onze klanten. Dat doe je door vooral jezelf als mens te laten zien en ook jouw kwetsbaarheden met
hen te delen. Dit schept namelijk een band en is bepalend voor het traject daarna.

Je werkt met klanten met verschillende psychische klachten
Je doet je best om je in te leven in de klant en krijgt er energie van om met/voor de klant doelen
te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Je zet de juiste lijntjes uit binnen het netwerk van
jouw klant en jouw eigen netwerk om de doelen te behalen.
Jij bent de regisseur naar alle andere lijntjes/hulpverlenende instanties zoalsde huisarts of GZ
instellingen in de buurt.
Je krijgt energie van een uitdagende, krachtige baan die nooit saai is.
Je kunt zelfstandig werken en kunt omgaan met veel vrijheid in je werk
Je kunt en durft verbindingen te maken tussen klant en verschillende disciplines, hakt knopen
door en durft door te pakken.

Hier herken jij jezelf in
Jij bent niet oordelend en gaat mee in de belevingswereld van de klant.
Jij hebt mensenkennis.Je bouwt vertrouwen met een klant op waardoor ook het vertrouwen in
de maatschappij langzaam terugkomt.
Je bent een echte doorzetter.
Jij hebt goede voelsprieten en kunt anticiperen op complexe situaties.
Je bent in staat te reﬂecteren op jezelf en je eigen handelen.

Jij kent jezelf en je valkuilen en kunt goed je eigen grenzen aangeven.
Je bent weerbaar, assertief en beschikt over een ﬂinke dosis lef!
Je bent in bezit van een hbo diploma Social Work of een mbo diploma Maatschappelijke
dienstverlening met enkele jaren werkervaring.
Ook heb je een rijbewijs en eigen vervoer.

Dit zoek jij verder in een baan
MeanderGroep is een organisatie waarbij persoonlijke aandacht als één van de belangrijkste kernwaarden richting
de klant wordt gezien. Deze aandacht hebben wij ook voor jou als collega.
Daarnaast biedt MeanderGroep top arbeidsvoorwaarden, onder andere:

Goede supervisie waar je veel van leert.
Je gaat onderdeel uitmaken van een krachtig team met betrokken collega's waarmee je altijd
kunt sparren.
Een vangnet bij onprettige situaties. Er staat iemand voor je klaar!
Je mag met ons meelopen voordat je de knoop doorhakt.
Een salaris volgens CAO VVT, FWG 45 (tussen €2.573,52 en €3.471,49).
Tot 50% korting bij jouw sportschool via BenVitaal!
Korting op jouw zorgverzekering
Een contract voor de duur van in eerste instantie één jaar, met de mogelijkheid tot vast
contract na dit jaar.

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met:
Anja van der Graaf, Manager.
Telefoonnummer: .
Vacaturenummer 347

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou?
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in overleg.

