Mentor, Woonbegeleider SKJ 24-32 uren

“Samen kom je verder” Voor versterking van ons team te Sappemeer zijn we op zoek naar een collega die als
Mentor aan de slag wil voor jeugdigen van 6 tot 18 jaar binnen een 24x7 woonvorm. Meer weten? Lees dan
verder….!
Waar hebben we jou als Mentor voor nodig?
Voor onze 24x7 opvang zoeken we een bekwame die meer wil dan alleen toezicht houden. We zoeken namelijk
iemand die naast cliënt staat en zorg kan dragen voor een veilige, stabiele, vertrouwde en warme omgeving
waarbinnen de jeugdigen zich volwaardig kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, het uitvoeren en het up-to-date houden van het zorgplan, waarbij
je belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat je cliënt grip op zijn leven krijgt en houdt. Je kunt goed netwerken
en bouwt makkelijk een band op. Daarmee weet je cliënt, familie, teamcollega’s en in- en externe specialisten
te verbinden rondom de beste zorg voor de cliënt. Samen zoeken jullie naar creatieve mogelijkheden voor
kleine stapjes vooruit. Je geeft alle betrokkenen het gevoel dat ze je kunnen vertrouwen en maakt dat ook
waar.
Wij vinden het belangrijk dat je je kennis kunt combineren met een warme, persoonlijke en toegankelijke
benadering naar cliënten en collega’s toe. Je bent als coach in staat om op verschillende niveaus van de
cliënten te ondersteunen in de route naar persoonlijke doelen. Dat betekent ook dat je soms meegaat bij
uitstapjes naar winkel of sportcentrum, maar ook begeleidt bij omgangsregelingen.
Taken van jou als Mentor, Woonbegeleider:
• Bewaakt mede doelen en levert een bijdrage aan het opstellen, bijhouden, evalueren en bijstellen van
samenwerkingsplannen binnen het afgesproken tijdsbestek, in samenwerking met de
Gedragswetenschapper.
• Adviseert, in overleg met de Gedragswetenschapper over de best passende individuele methode.
• Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het samenwerkingsplan in concrete acties ter versterking
van het gezin/ systeem.
• Signaleert knelpunten in de begeleiding, veiligheid of in de netwerkcontacten rondom de jeugdige, zoals
school, ouders en overige belangrijke instanties en treed hierover in overleg met de
Gedragswetenschapper.
• Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren
en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren
van bewoners
• Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen.
Bewaakt de voortgang en stelt het samenwerkingsplan bij waar nodig na overleg met de
Gedragswetenschapper.
• Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere
en coacht de kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg
hulp.
• Draagt zorg voor het cliëntdossier en het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en
onderneemt actie bij een naderende overschrijding.

Mentor, Woonbegeleider SKJ 24-32 uren
Jouw werkomgeving bij Het SamenHuis
We hebben een tweetal locaties, een Ouder-Kind huis “De Berkenhof” te Zuidlaren en een woonvorm voor
jeugdigen tussen de 6 en 18 jaar met uiteenlopende problemen,”24x7” te Sappemeer. Met ongeveer 60
betrokken en bekwame collega’s werken we gezamenlijk aan optimale zorg. Voor de locatie 24x7 wordt
gewerkt in kleine teamsetting waarbij de locatie ook als standplaats dient voor ons ambulante team .
24x7:Bij deze locatie richten wij ons op kinderen die getraumatiseerd zijn en/of (ernstige) hechtingsproblemen
ontwikkeld hebben. Het doel is om deze kinderen een stabiele plek te bieden waar ze zich volwaardig kunnen
ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.
Het is een leefgroep/ behandelgroep waar kinderen (tijdelijk) kunnen wonen. Het gaat om hulp voor jeugdigen
die in een groep wonen en 24 uur per dag begeleid worden door een team van jeugdprofessionals.
Het is een vorm van hulpverlening waarbij kinderen (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving
verblijven. Na het achttiende jaar is er bij een duidelijke hulpvraag een verlenging van de plaatsing mogelijk tot
drieëntwintig jaar.
De Berkenhof: Dit is een Ouder & Kind Huis. Wanneer er (ernstige) zorgen bestaan ten aanzien van de
ontwikkeling en/of de veiligheid van een kind, waarbij een uithuisplaatsing wordt overwogen of al heeft
plaatsgevonden, kan opname bij ons ouder en kind huis "De Berkenhof" worden overwogen. Binnen de
gezinsopname krijgen de ouders een (laatste) kans om te laten zien dat zij met behulp van een intensief traject
kunnen komen tot stabiel en ‘goed genoeg’ ouderschap waardoor kinderen weer gezond en veilig kunnen
opgroeien. De gezinsopname biedt helderheid in het opgroeiperspectief van de jeugdige. Het verblijf
ondersteunt de aanmelder om te komen tot zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief
van het kind of de kinderen in het gezin.
Wie ben jij?
Je kunt bij Het SamenHuis aan de slag wanneer je gepassioneerd jeugdzorgmedewerker bent met welzijn en
veiligheid van het kind in het vizier. Je kunt stabiliteit en warmte bieden èn bent SKJ geregistreerd. Verder…
•
•
•
•
•
•

Ben je HBO gediplomeerd (bijvoorbeeld SPH) met een SKJ- registratie;
Heb je enige werkervaring opgedaan binnen het werkveld jeugdhulpverlening en/of gedragsstoornissen en
hebt affiniteit met de doelgroep jeugd;
Beschikt over vaardigheden om cliënten te activeren, motiveren en te stimuleren;
Sta jij stevig in je schoenen, gaat probleemoplossend te werk en je kunt je aanpassen naar gelang de
situatie dat van je verlangt;
Ben je communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en proactief;
Ben je in bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Wat bieden wij?
Een gave dynamische werkplek waar een informele sfeer heerst en je werkt met een superleuk team. Het is
een flexibele functie met ruimte en aandacht voor eigen ontwikkeling. We beginnen met een jaarcontract,
voldoen we na een jaar aan elkaars verwachtingen, dan bieden we je graag een vast contract aan.
Alle voorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg met salariëring in schaal 8. Daarnaast bieden we een
tegemoetkoming in zorg- en reiskosten, eindejaarsuitkering à 8,33% èn vakantiegeld.
Sollicitatieprocedure
Stuur je motivatie en CV vóór 31 augustus 2021 naar info@cbphetsamenhuis.nl. Ben je enthousiast maar heb je
nog vragen over de vacature dan kun je bellen en vragen naar HR of de teamleider via 050 - 30 59 200. Het
overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.

