Voor ons team Jonge moederopvang in Den Haag zijn wij opzoek naar een:

Woonbegeleider (24 uur per week)
aanpak huiselijk geweld
Ben jij een stevig mens met:
• een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen? Waarbij je beseft dat geven en

ontvangen voor de groei van ieder mens net zo belangrijk is?
• een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?
• een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben?
• een visie die gericht is op het werken aan herstel van mensen en meedoen in de maatschappij?

En heb je daarbij:
• Een afgeronde relevante MBO niveau 4 – opleiding;
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring;
• Kennis van hygiëne, kennis van en interesse in culturele aspecten, visie op dag- en leefstructuren bij
volwassenen en ten aanzien van opvoeding van kinderen;
• Directief kunnen werken, grenzen stellen en regels handhaven;
• Stressbestendigheid, improvisatievermogen en een flexibele instelling is vereist;
• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de
leefomgeving van de cliënt voor het motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen
van cliënten en voor contact onderhouden met externe instanties;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap;
• Ervaring in het werken met de methodieken Signs of Safety en/of Veerkracht is een pré.
Solliciteer dan direct!
De functie
In deze functie bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten en hun systemen op een
opvangvoorziening van Perspektief. Op de locatie wonen ook (heel) jonge kinderen. Het doel is dat aan
het eind van de begeleiding cliënten in staat zijn om persoonlijke veiligheid te vergroten door kennis
van de cirkel van geweld en dat terugval in oude patronen wordt voorkomen met ondersteuning van
eigen netwerk. In de hulpverlening wordt er gewerkt aan het (terug)krijgen van regie over het eigen
leven, de relaties en de opvoeding van kinderen.
Het gaat om een zelfstandige positie, waarbij de medewerker het gezicht is van de organisatie voor de
ketenpartners. Je bent bekend met aanpak huiselijk geweld, systeemgericht werken, sekse specifieke
hulpverlening, intercultureel werken, registratie en rapportage.
De werkzaamheden
• Ondersteunen van de cliënt bij het behalen van zijn/haar doelen.
• Organiseren en uitvoeren van (re)creatieve activiteiten, thema-activiteiten en huisvergaderingen en
het stimuleren van de cliënt tot deelname.
• Bevorderen van een prettig leefklimaat, zorgen voor de veiligheid en hygiëne in de opvang.
• Signaleren van mogelijke knelpunten over de directe begeleiding, ondersteuning en activering.
• Optreden bij calamiteiten en crisissituaties.
• Verwerken van cliëntrapportages.

Informatie en solliciteren
Perspektief werkt met de cao Sociaal Werk. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring
conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 6. Daarnaast biedt de CAO een
flexibel arbeidsvoorwaardenpakket middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’.
Uitgebreide informatie hierover vind je op: www.fcb.nl/welzijn/cao.
Informatie en solliciteren
Solliciteren kan tot en met zondag 1 mei 2022. Mail je motivatiebrief en je cv naar
vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleider team Jonge moederopvang.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

