Vacature Senior Persoonlijk Begeleider Herstel Trainingscentrum Utrecht
(HTC)
Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. De stichting is autonoom en een platte
organisatie. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of
verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte
dagbestedingsprojecten. De begeleiding is gericht op herstel en uiteindelijk zelfstandig
wonen en zo mogelijk re-integratie op de arbeidsmarkt. Umah-hai biedt Beschermd Thuis
in woonhuizen in Driebergen en Doorn en een Herstel Training Centrum in Utrecht
Leidsche Rijn. Een groot deel van de medewerkers heeft ervaringskennis en sommigen
zijn ervaringsdeskundig. Wegens uitval door ziekte en persoonlijke omstandigheden zijn
we per direct op zoek naar een senior Persoonlijk Begeleider met de volgende
kenmerken: open, transparant en vriendelijk, creatief, flexibel, kordaat en coöperatief. Je
hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar werkt ook graag in teamverband.
Onderdeel van de functie is het draaien van bereikbaarheidsdiensten.

Jouw werkplek:
In maart 2020 zijn we op de Ridderhofstad Den Engh met het HTC gestart. We bieden 15
plekken waar deelnemers werken in een gezonde en inspirerende omgeving aan eigen
herstel. Deelnemers kunnen bij ons verblijven in een beschermde woonomgeving en
worden ondersteund in hun leven na een jarenlange verslaving en na de kliniek of detox.
Wij ondersteunen hen bij terugkeer in de maatschappij en trainen hen op diverse
leefgebieden om de kans op een gezond, zinvol en abstinent leven te vergroten. Wat
verder van belang is:
● Je bent een ervaren begeleider met relevante hbo-opleiding.
● Je hebt kennis en ervaring binnen de chronische psychiatrie en verslavingszorg.
● Je hebt kennis van en werkervaring met groepsdynamica.
● Je bent in staat om begeleidingslijnen uit te zetten en voor deelnemers, collega’s en
derden betekenis te verlenen aan deze begeleidingslijnen. Je coacht de woonbegeleiders
bij het uitvoeren van deze begeleidingslijnen.
● Je ziet toe op de samenhang van het opgestelde plan en het herstelgerichte dagelijkse
werk.
● Je weet wat herstelgericht werken is en handelt daarnaar.
● Ervaringsdeskundigheid is een pré.
● Je bent woonachtig in de regio Utrecht/Driebergen/Doorn i.v.m. uitvoeren van
bereikbaarheidsdiensten en je hebt een rijbewijs.
Wij bieden:
● Functie schaal binnen CAO GGZ, inschaling is afhankelijk van ervaring.
● Aanstelling voor minimaal 24 tot maximaal 32 uur per week.
● Contract voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
● Individueel opleidingsbudget.
● Kleinschalige plezierige werkkring.
Sollicitaties kunt u voor 15 juli 2022 richten aan: Werving@umah-hai.info
t.a.v. mw. D. Veldhuis.
Voor meer informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met Steven
v.d. Meer via tel.nr. 06-15922122. De gesprekken vinden plaats op zo kort mogelijke
termijn.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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