GGZ Hezenberg zoekt Groepsbegeleiders en
Agogisch werkenden (16 - 36 uur per week)
Hezenberg – Hattem
De Hezenberg in Hattem is een christelijk centrum voor (specialistische- en basis) GGZ,
zowel klinisch als ambulant, Pastorale begeleiding en Retraite. Wij helpen om duurzame
verandering te realiseren in de levens van mensen. Onze programma’s zijn gebaseerd op
een open christelijke identiteit en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Wat ons
verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er
verandering mogelijk is.
Binnen ons GGZ-domein van kortdurende Klinische zorg is er in de afgelopen jaren expertise
ontwikkeld om patiënten met (voornamelijk C-cluster) persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit te behandelen. Door aansluiting bij het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen is er een stevige impuls gegeven aan de Specialistische GGZ van de Hezenberg.
Wij werken daarbij volgens de GIT-PD. De volgende stap in onze ontwikkeling is om een
compleet nieuw team samen te stellen van Groepsbegeleiders en Agogisch werkenden
(MBO niveau 3 en 4) dat 24/7 zorg biedt om onze klinische behandelingen te ondersteunen.
Het bieden van een veilig leefklimaat is daarbij essentieel. Het team van 5 á 7 begeleiders en
agogisch werkenden, dat vanaf 1 juni 2019 operationeel moet zijn, wordt zelf-organiserend
opgezet.

Functieomschrijving
Samen met een vrijwillige gastvrouw, ben je aanwezig in de tijdelijke woon-/leefomgeving
van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (voornamelijk op het gebied van
vermijdende-, afhankelijke- en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen). Volgens de
richtlijnen van de GIT-PD zorg je voor de juiste, consequente verblijfsfeer. Je krijgt hiertoe
een specifieke interne opleiding van het werken met de GIT-PD.
Patiënten kunnen buiten de (groeps-)therapieën op jou terugvallen voor persoonlijke
begeleiding en voor allerlei (praktische) vragen rondom het verblijf. Je bent verantwoordelijk
voor een normaliserende woon/leefomgeving en hebt invloed op het groepsproces tussen
patiënten onderling. Verder heb je een belangrijke signaleerfunctie in de richting van het
behandelteam van regiebehandelaars, behandelaars en ondersteunende behandelaars.

Functie-eisen
•
•
•

Een afgeronde MBO-opleiding niveau 3 of 4 uit de zogenaamde ‘VOV-groep’
(Verzorgend, Opvoedkundig en Verplegend), zoals SPW, MMZ, Verpleegkundige en
Agoog.
Bereid om onregelmatig te werken.
Bij voorkeur ervaring binnen een GGZ-setting en liefst ervaring met patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis (bij voorkeur cluster C).

•
•
•

Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk voor de bijdrage aan briefings
en rapportages.
Vereiste kerncompetenties: complex gedrag kunnen doorzien en hanteren,
verantwoordelijkheid kunnen dragen en laten, in staat een veilige leefsfeer te
creëren, zelfstandig kunnen werken, samenwerkingsgericht.
Affiniteit met de christelijke identiteit van onze organisatie om deze in de leefsfeer
te kunnen integreren.

Wij bieden:
Wij bieden een prettige werksfeer en een autonome, uitdagende functie binnen een
kleinschalige organisatie volop in ontwikkeling. De Hezenberg heeft als werkbasis een
prachtig gelegen landgoed van waaruit de verschillende ontwikkelingen vorm krijgen.
Het is een mooie uitdaging om samen onze nieuwe koers voor de toekomst uit te zetten.
Salariëring is volgens de CAO GGZ, inschaling is afhankelijk van opleidingsniveau en
(aantoonbare) werkervaring.

Interesse?
Wij ontvangen jouw sollicitatie en CV graag vóór 5 april 2019 in één bestand ter attentie
van Gea Zandvliet via: gzandvliet@hezenberg.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Gea Zandvliet van de afdeling P&O, telefoonnummer 038- 444 5251.
Voor informatie over onze organisatie bekijk onze website: www.hezenberg.nl en
www.ggzhezenberg.nl

