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Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Wij leveren
maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun
dagelijks leven. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen wij iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning
voor langere tijd of moeten we in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs
blijvend overnemen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar bekijkt samen met de cliënt en diens
omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd..
Cliënten van Thuisteam Twente wonen allemaal zelfstandig. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in meer of
mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hierop afgestemd. In een extramurale
setting bieden wij veiligheid en structuur middels een geplande en ongeplande contactmomenten, 24/7 bereikbaarheidsdienst, avondronde en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers.
Uiteraard werken wij hierbij als het nodig is samen met behandelaren en veiligheidsinstanties.
Vorig jaar is Thuisteam Twente gestart met Inloop aan de Aa. De activiteiten zijn niet gebonden aan doelgroepen.
Iedereen is welkom. Van jong tot oud, met én zonder beperkingen. Gespikkeld! Dat is de nieuwe vorm van meedoen
in de samenleving. Dagbesteding 2.0! We denken niet in hokjes, maar zorgen er voor dat iedereen ook mee kan doen.
Daarom ‘activiteiten met een plus’. Elke werkdag zijn er medewerkers aanwezig die, waar nodig helpen. Maar zoveel
mogelijk doen de deelnemers zelfstandig mee. In ’t Schuttevaer waar Inloop aan de Aa is gevestigd, is ook een toilet
voor invaliden aanwezig. En hulp voor wie niet zelfstandig naar de wc kan. Dus ook hier worden drempels geslecht..

Voor Inloop aan de Aa zijn we op zoek naar een:

Medewerker maatschappelijke deelname (m/v) 12 - 18 UUR PER WEEK
Wat doe je bij Thuisteam Twente?
• Je werkt in een klein team dat zich bezighoudt met de maatschappelijke deelname van cliënten.
• Je faciliteert, in samenspraak met de deelnemers en je collega, gevarieerde belevingsgerichte dagactiviteiten.
• Je biedt begeleiding aan de individuele deelnemer/bezoeker, maar ook aan het groepsproces
• Je denkt en werkt mee in het proces van de inclusieve samenleving en hoe dat te realiseren is.
Wat kan je van Thuisteam Twente verwachten?
• Een werkomgeving waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en al het andere daarbij aansluit.
• Ruimte en faciliteiten om als professional verantwoordelijkheid te dragen en te nemen.
• Een organisatie met een open cultuur en korte communicatielijnen.
•
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.
.

Wat verwacht Thuisteam Twente van jou?
• Je hebt een voor de functie relevante opleiding op MBO4 / MBO+ niveau (bijvoorbeeld SPW, MMZ) .
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
• Je bent een teamplayer,maar kunt ook zelfstandig werken.
• Je kunt een zo gewoon mogelijke omgeving creëren waar iedereen zich thuis voelt, met of zonder beperking.
• Je vindt het leuk om je ervaring in te brengen in een relatief jonge zorgorganisatie.
• Je hebt goede sociale en coachende vaardigheden om deelnemers/bezoekers te motiveren.
• Je kunt omgaan met mensen met uiteenlopende beperkingen.
• Je hebt een zelfstandige werkhouding met een no-nonsense mentaliteit.
• Bekendheid en ervaring met de Methodiek Krachtwerk is een pré..
Heb je vragen of wil je meer informatie, bel of mail gerust met Erna van het Bolscher, manager zorg of
met Gert Mensink (bestuurder). Telefoonnummer: 0546-455563.
Sollicitaties kun je tot 31-03-2019 mailen naar vacature@thuisteamtwente.nl

hulp en ondersteuning aan huis

