GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor
14 gemeenten in de regio's Nijmegen en Rivierenland.
Onze belangrijkste taak is het bewaken, beschermen en
bevorderen van de volksgezondheid. Ons werkgebied telt
ruim 555.000 inwoners en we hebben circa 450 medewerkers
in dienst. De kernkwaliteiten die onze medewerkers delen, zijn:
kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en omgevingsbewustzijn.

Het team Toegang Beschermd Wonen is onderdeel van de afdeling Bijzondere Zorg. In opdracht van de gemeenten
in het werkgebied Gelderland-Zuid beoordelen wij de aanvragen voor beschermd wonen. Wij doen hiervoor
onderzoek en geven advies over een passende voorziening en zorgaanbieder. De GGD heeft hiervoor
gespecialiseerde adviseurs in dienst.
Het team Toegang Beschermd Wonen zoekt voor twee keer 24 uur een

Adviseur toegang beschermd wonen
2 x 24 uur per week
HR21-Functie: Vakspecialist Gezondheid en Welzijn II
Wat ga je doen?
•
Je neemt meldingen in behandeling voor beschermd wonen voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.
•
Je onderzoekt of een beschermde woonomgeving noodzakelijk is en adviseert in samenspraak met de aanvrager een
passende maatwerkvoorziening die zo veel mogelijk gericht is op versterken van de zelfregie en de kwaliteit van leven
van de aanvrager.
•
Door persoonlijke gesprekken breng je de ondersteuningsbehoefte en huidige situatie in kaart.
•
Het resultaat van je bevindingen verwoord je in een objectief en inhoudelijk juist advies.
•
Waar nodig zorg je voor een zorgvuldige overdracht van de aanvraag naar de lokale sociale teams en zorgnetwerken in
de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid.
•
Je beoordeelt en toetst aanvragen voor een persoonsgebonden budget (PGB).
•
Je draagt bij aan de doorontwikkeling van het product Toegang Beschermd Wonen.
•
In april 2021 wordt besloten of de GGD er een nieuwe taak bij krijgt, namelijk de Centrale Toegang voor de
Maatschappelijke Opvang. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van de Toegang Beschermd Wonen en behoren
onder voorbehoud van besluitvorming ook tot de functie.
Wat breng je mee?
•
Je bent in het bezit van een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau.
•
Kennis van psychiatrie is een voorwaarde.
•
Ervaring met probleemanalyse en oplossingsgericht werken.
•
Naast uitstekende (para-)medische kennis op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, beschik je over goede en
actuele kennis van de bestaande Wmo-voorzieningen.
•
Je bent in staat een passend advies te formuleren, te onderbouwen en weet de cliënt en zijn omgeving hierin mee te
nemen.
•
Je kunt goed samenwerken met samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorgaanbieders.
•
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
•
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
•
Je kunt goed plannen, organiseren en onder tijdsdruk werken.
•
Affiniteit en ervaring met de doelgroep dak- en thuislozen zijn een pre.

Wat bieden wij jou?
Een salaris van minimaal 2973,- en maximaal
€ 4494,- bij een volledige aanstelling volgens
schaal 10 van de Salaristabel SGO
(Samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Bijzonderheden
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern
en extern uitgezet. We gaan eerst met de
interne kandidaten in gesprek.
Je standplaats is Nijmegen.

Reageren?
Stuur je motivatie en cv
uiterlijk 14 april 2021
naar pzsollicitatie@ggdgelderlandzuid.nl
Vermeld in de onderwerpregel
GGD 34-21 en je naam

Een rechtspositie gebaseerd op de CAO SGO.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een
individueel keuzebudget van ca. 17% van je
bruto jaarloon. Dit kun je o.a. inzetten voor
verlof, geld of studie.

Bij indiensttreding vragen we je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een contract voor de duur van een jaar met
uitzicht op een vaste aanstelling.

Meer informatie
Wil je meer weten over de functie, neem
gerust contact op met
Eline Hendriks
coördinator Toegang beschermd wonen
06 115 972 50
of
Sandra van de Weijer
projectleider Centrale toegang
maatschappelijke opvang
06 306 910 04

www.ggdgelderlandzuid.nl
Onze GGD is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. Binnen- en buitenterreinen van onze locaties in Nijmegen en Tiel zijn rookvrij.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

