Vacaturemelding Ervaringsdeskundig Teamlid (12 uur)
Het Cliënten Informatiepunt (Clip is een informatiewinkel voor de Geestelijke
Gezondheidszorg waar je met al je vragen terecht kunt. Vragen kunnen wild of uitputtend
zijn. Maar nooit gek. Dit kunnen vragen zijn over de Geestelijke Gezondheidszorg of de
psychiatrie, dagbesteding, vrijwilligerswerk, cursussen, financiën, maatschappelijke
instanties, werk, opleiding, medicijnen, behandelingen, therapieën, second opinion,
schuldhulpverlening.
Het Clip onderscheidt zich door het werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Alle vaste
medewerkers alsook de vrijwilligers zijn ervaringsdeskundige op het gebied van de GGZ. Dat
schept een vertrouwensband. De medewerkers staan niet tegenover maar naast de cliënt. Zij
kunnen zich goed inleven in het verhaal en de vraag. Zij hebben allen ervaring met de GGZ,
en sommigen hebben ook ervaring met opname in een psychiatrische instelling.
Taken
 Het (mede) organiseren en houden van spreekuren in de stad o.a. in stadsdeel Zuidoost
 (Mede)onderhouden van het sociale netwerk in de stad;
 Draagt zorg voor een veilige en prettige sfeer op de locaties waar spreekuren
gehouden worden;
 Het beheren van sociale media;
 Draagt verantwoordelijkheid voor enige administratieve taken;
 Speelt een actieve rol in het team op het gebied van ontwikkelgericht werken;
 (Mede) aansturen en begeleiden van vrijwilligers en stagiairs.
Functie eisen
Wij zoeken een stevige collega met een open houding, motiverend, oplossingsgericht,
stressbestendig en doortastend. Iemand die kennis heeft van de sociale kaart, duidelijk
communiceert en waar nodig grenzen weet te stellen en een mooie dosis humor meeneemt.
En verder heb en ben je:
 Eigen ervaringen in de zorg en kennis over psychiatrie is een pre;
 MBO+ werk- en denkniveau;
 relevante werkervaring;
 Communicatief sterk, enthousiasmerend, proactief, flexibel, besluitvaardig en
stressbestendig;
 Bereidheid om ook op andere locaties te werken;
 Goed in teamverband kunnen werken;
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en
goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Engels
Plaats in de organisatie
Het Clip is onderdeel van De Regenboog Groep. De Projectmedewerker Clip legt
verantwoording af aan de programmacoordinator Ervaringsdeskundigheid.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Het salaris bedraagt tenminste € 1854,-en maximaal € 2757,-- per maand op fulltime basis (FWG 35). Voor vragen kunt u terecht bij
Dini Glas (programmacoordinator Ervaringsdeskundigheid) via 0651161907. Sollicitaties met
motivatie en CV kunnen gestuurd, voor 3 mei as worden naar Leo de Kam, Postbus 10887,
1001 EW Amsterdam, of per e-mail: sollicitatie@deregenboog.org De functie gaat in per 1
juli as.

