Vacature De Rustplek Dordt

Trajectbegeleider
Vrijwilligersfunctie voor 2 uur per week
De Rustplek Dordt is een nieuw initiatief in Dordrecht naar het concept van De Rustplek
Nederland. De Rustplek is een netwerk van bewogen gastgezinnen – rustplekken – die een
kamer beschikbaar stellen voor mensen die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen
wonen. Het kernteam zoekt voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een
passend gastgezin in het netwerk. De gasten werken tijdens het rustplek-traject onder
professionele begeleiding aan vervolgstappen en de gastgezinnen delen hun huis en
bieden een luisterend oor. Een vorm van informele zorg die sociale cohesie versterkt.

Vacature
Rustplek Dordt bestaat uit een kernteam aangevuld door trajectbegeleiders. Ter versterking
zoeken we een trajectbegeleider die zich als vrijwilliger voor 2 uur per week kan inzetten. Dit
betreft een vrijwilligersfunctie, waarbij uitsluitend eventuele onkosten zullen worden vergoed.

Kernteam
Het kernteam en trajectbegeleiding samen vormen de schakel tussen gasten en
gastgezinnen. Het kernteam (met daarbij een betaalde coördinator) is verantwoordelijk voor
de algehele coördinatie van De Rustplek Dordt. Dit betreft vooral de screening en
begeleiding van gasten en gastgezinnen, alsook het contact met (instanties van) begeleiders
van gasten. Naast het kernteam hebben we momenteel een drietal trajectbegeleiders die
zich focussen op intakegesprekken met potentiële gasten, profielgesprekken met
gastgezinnen en trajectbegeleiding wanneer een gast geplaatst is bij een gastgezin.

Profiel
✓ Je bent belijdend Christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht (of
✓
✓
✓
✓

omgeving)
Je onderschrijft de doelstelling van Stichting Samen Dordt (Dit zijn wij – Samen Dordt)
Je bent gemiddeld 2 uur per week beschikbaar als vrijwilliger
Je beschikt over een goede verbale communicatie alsook luistervaardigheden
Je hebt affiniteit met informele zorg en ervaring in persoonlijke begeleiding

Taken
✓ Je bent mede verantwoordelijk voor de trajectondersteuning, waaronder:
o Uitvoeren van intake van gasten

samendordt.nl/derustplek

o
o
o
o

Benaderen van gastgezinnen (voorleggen casus)
Organiseren en leiden kennismakingsbijeenkomsten met gast, begeleider en gastgezin
Adviseren bij het opstellen van een ‘samenwoonovereenkomst’
Onderhouden van frequent contact met gastgezin en organiseren van evaluaties

Reageren
Wil je meer informatie over dit fantastische initiatief en deze vrijwilligersvacature? Schroom niet
om contact op te nemen met coördinator Tineke Geertsma (t.geertsma@samendordt.nl,
06-18139674).

samendordt.nl/derustplek

