VACATURE
Familievertrouwenspersoon Den Haag en omstreken
Wil je werken in een organisatie waarin je opkomt voor de belangen van familie en naasten
van patiënten in de ggz en verslavingszorg?
Wil jij je sterk maken voor een stevige positie van naasten?
Wil je met jouw kennis en ervaring elke dag een bijdrage leveren om familie en naasten de
ondersteuning te geven die zij nodig hebben?
We nemen je graag op binnen ons team!
Tegenwoordig lees en hoor je veel over de belangrijke positie die familie inneemt bij het
herstel van patiënten met psychische problemen en/of een verslaving. Er is veel te doen
over de behandeling en begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Ook is er een nieuwe wet gekomen waarmee mensen verplicht kunnen worden behandeld
met een crisismaatregel of zorgmachtiging. De “verwarde man of vrouw op straat” staat in
de schijnwerpers.
Dit schrikt jou niet af. Sterker nog; dát is een van de redenen waarom jij je graag wilt
inzetten voor familie en naasten van patiënten met ggz problematiek. Als
familievertrouwenspersoon ben je er voor naasten van mensen die in behandeling zijn bij
een ggz instelling, de forensische zorg, verslavingszorg en voor naasten van mensen met
psychische en/of verslavingsproblemen die mogelijk in een traject zitten voor aanvraag van
verplichte zorg.
Het geeft je energie om naasten te ondersteunen in de zoektocht naar de beste begeleiding
en/ of behandeling. Het geeft je voldoening als je hen een stuk op weg mag helpen.

Ben jij de professional die we zoeken?
•

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een professionele achtergrond binnen de
ggz als verpleegkundige, behandelaar of maatschappelijk werker.

•

Je bent iemand die makkelijk contacten legt en vertrouwen uitstraalt. Je bent iemand die goed
kan luisteren, die de samenwerking tussen familie, patiënt en behandelaren stimuleert in

de triade door middel van herstelgesprekken.
•

Je beweegt je comfortabel op de werkvloer van de ggz instelling en gaat de gesprekken aan
met behandelaren, managers, bestuurders en de geneesheer-directeur.

•

Je vind het leuk om een ambassadeur te zijn voor je functie en te helpen aan het vergroten
van de bekendheid van het familievertrouwenswerk.

•

Je geeft voorlichting over de ondersteuning van familie aan o.a. gemeentelijke meldpunten
voor Wvggz, mantelzorgorganisaties en familieorganisaties

•

Je kunt goed je eigen werk organiseren en verantwoorden.

•

Je bent voor 28 uur per week beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Wanneer de werkzaamheden daar in de toekomst om vragen, is uitbreiding naar maximaal
36 uur bespreekbaar.

•

Je woont in (de buurt van) Den Haag.

•

Je werkt in principe vanuit huis. In Utrecht zit het landelijk bureau van de stichting. Vanuit
hieruit ondersteunen 7 collega’s de familievertrouwenspersonen waar nodig.

•

Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

VACATURE
Wat bieden wij je?
•

Betekenisvol werk in een leuk team met bevlogen collega’s.

•

Een zinvolle bijdrage aan onze organisatie en binnen de regio waar je werkzaam bent. We
bieden je de mogelijkheid om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze
dienstverlening.

•

Aandacht voor jou, je ontwikkeling en groei, onder andere door een passend
scholingsaanbod.

•

Arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 55 cao ggz.

•

Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde
tijd bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.

Stuur binnen twee weken nadat je de vacature hebt gezien, je motivatiebrief en CV gericht aan
Nathalie Koeman via mailadres: n.koeman@familievertrouwenspersonen.nl
Kijk ook op onze website: www.familievertrouwenspersonen.nl en heb je vragen? Neem contact op
met ons landelijk bureau via het nummer: 06 15 41 45 78

