Voor verschillende teams binnen de stichting zijn wij op zoek naar:

Woonbegeleiders (MBO-4, 28-36 uur p/w)
Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers
is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning.
Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor
mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie
niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Waarom werken bij Perspektief?
Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen.
Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te
geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.
Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van
hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de
eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met
de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken,
vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.
Stichting Perspektief werkt met verschillende productgroepen:
-

Langdurige Zorg
Beschermd Wonen / Beschermd Thuis / Forensische Zorg
Ambulante Begeleiding & Maatschappelijke Opvang
Aanpak Huiselijk Geweld
Schoonegge Rotterdam

We zijn specifiek op zoek naar Woonbegeleiders in de volgende productgroepen:
Langdurige Zorg
Het doel van Langdurige Zorg is cliënten leren om te gaan met hun kwetsbaarheid en
het begeleiden bij en het hanteren van de effecten van gedrag. De begeleiding richt zich op het
behouden en, waar mogelijk het vergroten van stabiliteit. De focus ligt op behoud van vaardigheden
en is ontwikkelingsgericht. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang en het
voorkomen van instabiliteit op het gebied van levensterreinen zoals huisvesting, financiën en sociale
relaties. Er wordt toegewerkt naar een zinvolle daginvulling voor elke cliënt. Cliënten wonen in een
woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt
voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in
te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd.
Beschermd Wonen/Beschermd Thuis
Het doel van Beschermd Wonen is dat een cliënt met een (zeer) intensieve of specifieke
begeleidingsvraag een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt. Tevens is het
doel dat een mogelijke crisis dan wel maatschappelijke teloorgang wordt voorkomen. Het gaat om het
toewerken naar meer herstel, zowel maatschappelijk als persoonlijk en het vergroten van de eigen

regie. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf
aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf
ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en
ongevraagd.
Het doel van Beschermd Thuis is dat een cliënt met een intensieve begeleidingsvraag in staat is om
zelfstandig te wonen en daarbij een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt.
Tevens is het doel dat een cliënt niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt
en behoudt, een zinvolle daginvulling heeft of aan activiteiten deelneemt die gericht zijn op persoonlijk
herstel. Cliënten wonen veelal in een eigen huurwoning of in onderhuur in een woning
van Perspektief. Begeleiding vindt in beginsel plaats op afspraak. Begeleiding is ook 24 uur per dag
oproepbaar en kan, waar nodig, binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Er is regelmatig (gevraagd en
ongevraagd) contact met de cliënt als signalerende functie. Er is noodzaak tot inzetten
van onplanbare zorg.
Wat is jouw rol als woonbegeleider?
Als woonbegeleider bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten van de locatie. Je geeft
uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en
zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier. Je zorgt voor gastvrijheid en
een veilig leefklimaat in de voorziening. Cliënten voelen zich bij jou op hun gemak en bespreken met
jou hoe hun dag er uit gaat zien. Je betrekt relaties met de buurt en bent aanspreekpunt voor je
collega’s. Op elk moment van de dag ben je in staat om spreekwoordelijke “brandjes” te blussen en
stevig op te treden wanneer dat nodig is. Onderdeel van de ondersteuning is dat je cliënten helpt om
hun dagstructuur op te pakken en te behouden middels zingevende daginvulling en ADL activiteiten.
Het activeren en ontwikkelen van de bewoners is iets waar je energie van krijgt.
Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:
Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de CAO GGZ schaal 35, heb je ruim vijf en
halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%.
Onregelmatige diensten en flexibele beschikbaarheid zijn een onderdeel van je functie, worden ruim
van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform CAO GGZ onregelmatigheidstoeslag over.
Mobiele telefoon is een onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.
Wat we van jou vragen
• Een afgeronde MBO-4 opleiding in de zorg, zoals SPW/MMZ/Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen of een vergelijkbare opleiding;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding,
vertrouwen en vakmanschap;
• Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken,
motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten;
• Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel
en meedoen in de maatschappij;
• Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid;
• Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk
van de doelgroep.
Informatie en solliciteren
Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp
Woonbegeleider. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie
niet in behandeling nemen.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

