Vacature Sociaal werker “Beschermd Wonen”
32-36 uur, Wijkteam Centrum Oost
Wij zijn voor de duur van drie maanden op zoek naar twee specialisten
Beschermd Wonen.
Wie zijn wij?
Amaryllis levert hoogwaardige generalistische basiszorg voor alle bewoners van de
gemeente Leeuwarden. Met sociaal werkers in wijk- en dorpenteams is dat laagdrempelig
en dichtbij georganiseerd. De ondersteuning door de teams sluit aan bij de vragen van de
(kwetsbare) bewoners en knelpunten in hun eigen omgeving.
Wij “doen wat nodig is” waarbij het perspectief van de bewoners voorop staat. We gaan er
daarbij vanuit dat de bewoners zelf gaan doen wat zij zelf kunnen doen. We kijken ook
wat het sociale netwerk van een bewoner zelf kan betekenen. Waar professionele
ondersteuning nodig is, wordt die geboden met het doel de zelfredzaamheid te vergroten.
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met onze gemeentelijk opererende teams.
De





kernwaarden waar Amaryllis voor staat zijn:
Samen
Dichtbij
Verbindend
Duurzaam resultaat

Vanaf 2021 geeft Amaryllis met haar samenwerkingspartner Incluzio uitvoering aan een
door de gemeente gegunde opdracht.
Wat ga je doen als specialist Beschermd Wonen ?
Het doel is eenvoudig: inwoners zo lang mogelijk vitaal laten leven en wonen in de eigen
omgeving met de juiste ondersteuning. Soms lukt dit niet en kan een inwoner niet langer
zelfstandig wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Jouw hulp als
specialist Beschermd Wonen is dan nodig.
Je gaat onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor een indicatie beschermd wonen
of ThuisPlus vanuit de WMO. Je hebt kennis en ervaring met de verschillende financieringsmogelijkheden, zoals WMO en WLZ, en kunt onderscheid maken wanneer welke
financiering in te zetten. Daarbij ga je in gesprek met bewoner en eventueel betrokken
behandelaren of begeleiders. Jij kunt helder krijgen wat de ondersteuningsbehoefte van
de bewoner is en je kunt dat schriftelijk uitgebreid motiveren. Daarin werk jij nauw samen
met een contactpersoon van het Expertiseteam beschermd wonen van SDF.

Doortastend ga jij aan de slag met het:
Het uitvoeren van een onderzoek ten behoeve van een indicatie-aanvraag voor beschermd
wonen/thuisplus wat onder andere bestaat uit:
 Het voeren van een uitgebreid gesprek met de inwoner en eventueel met de
behandelaren en/of begeleiders;
 Het vastleggen van het gesprek in een gespreksverslag;
 Afwegen of de inwoner in aanmerking komt voor de voorziening bescherm wonen;
 Bepalen welke zorg en hulp nodig is en gebruik maken van de kracht van de inwoner
zelf en de directe omgeving;
 Creëren van korte lijnen met professionals en gespecialiseerde hulpverleners binnen en
buiten de gemeenten.
Wie is je leidinggevende?
Je valt onder de verantwoordelijkheid van de teammanager.
Wat vragen we van jou?
Wij vinden het heel belangrijk dat onze nieuwe collega zichzelf herkent in onze visie en
werkwijze.
 Bachelor HBO diploma en/of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 Ervaring met beschermd wonen;
 Uitgebreide en actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van jeugd,
langdurige zorg en PGB;
 Bij voorkeur kennis van methodieken zoals oplossingsgericht werken, werken vanuit
eigen kracht, netwerk versterken en Signs of Safety;
 Een T-shaped professional: iemand met basiskennis, de ligger op de T, en een
diepteprofiel met specifieke expertise zoals bijvoorbeeld psychosociale en psychische
problematiek, verslavingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, zorgmijders,
agressieproblematiek, dementie en eenzaamheid, armoede en schuldhulpverlening,
echtscheidingen, reclassering, overlast en burenruzies, de staander van de T;
 Je bent een generalistische, outreachende professional met brede kennis van diverse
vakgebieden;
 Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren;
 Je bent in staat grenzen te stellen en om te gaan met werkdruk;
 Je durft risico’s te nemen;
 Je bent administratief sterk onderlegd;
 Je kunt helder en duidelijk rapporteren;
 Je kunt goed overzicht houden in complexe situaties.
Enthousiast?
Wij ontvangen graag een motivatie, met curriculum vitae, voor 28 november 2021 via
j.vanhuizen@amaryllisleeuwarden.nl.
Wat hebben wij te bieden?
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao sociaal werk. Je verdient minimaal € 2.884,=
en maximaal € 4.252,= (schaal 9) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
Ook bieden wij opleidingsmogelijkheden en een vrij besteedbaar budget via IKB
(Individueel Keuze Budget, 17,05%) die je kunt laten uitbetalen of bijvoorbeeld kunt
inzetten voor bedrijfsfitness, extra vakantiedagen of een opleiding.
We bieden je een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van drie maanden.

Over Amaryllis
Amaryllis is al jaren in Leeuwarden actief als uitvoerder van het Wmo-, jeugd en
participatiebeleid en is daarmee stevig geworteld in de wijken en dorpen van Leeuwarden.
De gemeente Leeuwarden organiseert de Wmo-taken vanaf 2021 op een andere manier. Dit
gebeurt onder andere om inhoudelijke redenen; meer samenwerking tussen partijen, meer
maatwerk en minder administratieve lasten. De basisondersteuning wordt vanaf 1 januari
2021 uitgevoerd door het samenwerkingsverband van stichting Amaryllis en Incluzio B.V.,
onder de vlag van Amaryllis.
Meer weten? Neem een kijkje op onze website: www.amaryllisleeuwarden.nl

