Omschrijving Organisatie
Nederland kent een grote groep kwetsbare (jong)volwassenen, zoekende naar een plekje in de
samenleving. I Am One helpt daarbij. Als kleinschalige zorgorganisatie begeleiden we zorgvragers vanaf 18
jaar naar een zo zelfredzaam mogelijke toekomst. I Am One kent verschillende diensten (dagbesteding,
beschermd wonen en ambulante begeleiding) in de regio van Eindhoven en Best. Onze aanpak is
persoonlijk en gaat uit van een intensieve samenwerking. In een veilige omgeving helpen we zorgvragers
om deel te nemen aan het maatschappelijke proces. De doelgroep loopt uiteen van zorgvragers met
psychiatrische- en verslavingsproblematiek, autisme en een lichte verstandelijke beperking.
Locatie Best

Locatie Best betreft een locatie waar bewoners allemaal een eigen appartement hebben met een
eigen voordeur. Begeleiding is 24 uur aanwezig in de algemene ruimte en naast vaste individuele
begeleidingsmomenten vinden er enkele groepsmomenten plaats. Bewoners van de locatie zijn
allemaal volwassen en boven de 18 jaar. Bewoners hebben allemaal 24 uurs zorg nodig en het is de
verwachting dat zij langdurig ondersteuning nodig hebben. De meeste bewoners hebben een lichte
verstandelijke beperking en soms is er sprake van bijkomende problematiek (psychiatrie en
verslaving). De meeste bewoners hebben al een lange weg in de hulpverlening afgelegd.
Je komt te werken in een enthousiast team dat met name bestaat uit (persoonlijk) begeleiders.
Daarnaast werk je samen met de gedragswetenschapper, manager zorg en zorg coördinatoren en
stem je hiermee je werkzaamheden af. Het is een jonge organisatie en er is veel ruimte voor eigen
initiatief.
Wat ga je doen?
In deze functie verdeel jij je taken, voor 80% ben je meewerkend als persoonlijk begeleider en voor 20%
voer je ,onder supervisie, gedragswetenschappelijke taken uit. De reden dat we voor deze constructie
kiezen is tweedelig. Als gedragswetenschapper/ behandelaar is het van belang om praktijkervaring te
hebben met zorgvragers. We geloven dat je deze het beste opdoet door een tijdje te begeleiden in het
dagelijks leven. Tweede reden is dat we een lerende organisatie zijn waar we ambitie en groei stimuleren.
Met deze gecombineerde functie hopen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een startende
basispsycholoog/ pedagoog of GGZ agoog.
Concrete werkzaamheden die je gaat uitvoeren:
Als persoonlijk begeleider:
-

-

Dagelijkse begeleiding van (jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en
bijkomende uitdagingen. Deze begeleiding vindt plaats in een 24 uurs setting wat betekend dat het
om zowel dag, avond als slaapdiensten gaat.
Coördineren van het persoonlijk plan van de zorgvragers die aan jou toegewezen zijn.

Gedragswetenschapper taken:
-

Beeldvorming van zorgvragers compleet maken
Diagnostisch onderzoek (naar cognitief functioneren, sociaal emotionele ontwikkeling en adaptief
functioneren)
Persoonlijk begeleiders ondersteunen in het schrijven van zorgplannen
Coördineren van de uitvoering van zorgplannen
Casusbesprekingen, MDO’s en intervisie bijwonen, op termijn voorzitten hiervan
Intake en screening bij nieuwe zorgvragers voor de specifieke locatie
Behandeling (onder supervisie)

Wie ben jij?
Jij bent een recent afgestudeerde basispsycholoog of pedagoog of bent in de afrondende fase van je
studie. Je vindt het belangrijk om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd te werken aan je
ontwikkeling tot startend professional als gedragswetenschapper.
Óf
Jij bent een afgestudeerde HBO professional (registratie als GGZ agoog of SKJér) met de ambitie jezelf
door te ontwikkelen tot gedragswetenschapper / behandelaar. Hiervoor heb je de bereidheid om een
gerichte master of HBO+ studie te volgen.
Wat bieden wij?
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.
Mogelijkheden om door te groeien in de functie van gedragswetenschapper en/of behandelaar.
Tevens de mogelijkheid om hierin scholing en supervisie te volgen.
Enthousiast?. Laat ons in een brief weten wat je persoonlijke drijfveren en ambities zijn. Voor meer
informatie en het insturen van motivatie + CV neem je contact op met onze zorg coördinator Jacky
den Bol per mail aan Jacky@iamone.nl

