Vacaturemelding Partner-, familie- (en medewerker) ondersteuner (herhaalde
oproep)

De Regenboog Groep zet zich in voor, dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, ongedocumenteerden
en mensen met psychiatrische uitdagingen en hun netwerk.
De afdeling Partner- en familie-ondersteuning van De Regenboog Groep richt zich op de directe
naasten van mensen met een verslaving of met psychiatrische problemen: ouders, partners,
volwassen kinderen, mantelzorgers en andere naast betrokkenen. Zij, die zich vaak wegcijferen
totdat ze de zorg voor hun ‘trouble maker’ niet meer kunnen dragen, staan bij deze kleine afdeling
centraal. In verband met de pensionering van een zeer gewaardeerde collega zoeken we een
Partner- en familie-ondersteuner voor 24 uur per week (66,67% dienstverband)
die als betrokken coach en begeleider kan luisteren en reflecteren, niet diagnosticeert en 100%
aandacht heeft voor onze cliënten.
Gelet op de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man.
De begeleiding is gericht op:
 Het beter leren begrijpen van verslavings- of psychiatrisch gedrag
 Inzicht krijgen in hoe iemand met dit gedrag om gaat, en welke gevolgen dat heeft
 Helderheid krijgen in de manier waarop men het liefst met deze situatie om zou willen gaan
 Verwerken van emoties als verdriet, schuld- en schaamtegevoelens en angst
 Onderzoeken in welke mate de cliënt zich met de problemen van de ander bezig wil
houden, en waar cliënt hiernaast zijn/haar aandacht op zou willen richten
Taken:
 Begeleiding en coaching van individuele cliënten en echtparen
 Coaching van collega’s (na stressvolle incidenten op het werk)
 Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier
 Opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten
 Supervisie en intervisie ontvangen en uitvoeren
 Legt verantwoording af aan de Programmacoördinator Hulpverlening
Functie-eisen:
 Een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau
 Kennis van de interactie tussen mensen met verslavings-/psychiatrische problemen en hun
omgeving
 Relevante werkervaring
 Gesprek kunnen voeren met mensen in al hun diversiteit
 Weten wanneer en hoe te verwijzen indien nodig
 Durft buiten de lijntjes te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden
 In staat en bereid om het eigen functioneren te bevragen
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m. min. €
2265,-- en max. € 3755,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Het betreft vooralsnog een tijdelijke
aanstelling, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Sollicitaties met motivatie en CV
dienen vrijdag 07 januari vóór 12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep, Postbus 10887,
1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam, of per email: sollicitatie@deregenboog.org. Voor vragen

kun je contact opnemen met Programmacoördinator Hulpverlening Michael Sprokkereef: 0610331543.

