GEVRAAGD

ZORGOUDERS/BEGELEIDER(S) Huis te Zijn
om

Wat is het Huis om te Zijn?

Wat bieden wij?

Jongens in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bevinden zich op een be-

Wij bieden de zorgouders/begeleider(s) van het Huis om te Zijn:

langrijk kruispunt in hun leven. Ze gaan keuzes maken die van invloed
zijn op het vervolg van hun leven. Wanneer zij geen stabiele thuisbasis
hebben of wanneer zij omgaan met mensen die geen goede invloed op

de kans om écht iets te betekenen voor kwetsbare jongeren;
een plek waar je niet alleen werkt aan de ontwikkeling van

hen hebben, is er het gevaar dat deze jongens keuzes maken die ze op

jongeren, maar ook aan je eigen ontwikkeling;

het verkeerde pad brengt. Voor deze jongens kan het tijdelijk wonen in

wonen in een prachtig monumentaal huis in een prettige buurt;

het Huis om te Zijn uitkomst bieden. In het Huis om te Zijn krijgen de

een betrokken bestuur en initiatiefgroep.

jongens aandacht, persoonlijke begeleiding en wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Ook worden de jongens geholpen bij hun dag- en

Als zorgouders/begeleider(s) sluit je een overeenkomst van opdracht af.

vrijetijdsbesteding. Centraal staat dat de jongere de ruimte en tijd krijgt

Dit betekent dat je als zorgouders/begeleider(s) de opdracht als zelf-

om tot zichzelf te komen en te werken aan zijn eigen wensen, dromen en

standige ondernemer(s) aanneemt.

ambities, om daarna naar de eigen woonomgeving terug te keren. Hiermee heeft het Huis een sterk preventieve werking. Het Huis om te Zijn
is drie jaar geleden gestart en na deze opstartfase stoppen de huidige
zorgouders per 1 januari 2017 met hun opdracht. Daarom zijn wij op zoek
naar nieuwe zorgouders/begeleider(s) voor het Huis.

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht?
Reageer dan vóór 12 oktober 2016. Stuur een motivatiebrief en een
recente versie van je cv naar info@huisomtezijn.nl. Reageer je met zijn
tweeën, stuur dan één motivatiebrief en beide cv’s op. De gesprekken

Wat ga je doen?

vinden nog in oktober plaats. Kijk voor meer informatie op de website

Als zorgouders/begeleider(s):

www.huisomtezijn.nl of neem telefonisch contact op met voorzitter van

woon je 24 uur per dag, 7 dagen in de week in het Huis om te

het bestuur, dhr. G. Schamp: T 0485-540707 (tussen 11.00 en 13.00 uur

Zijn om een groep van 6 jongens te begeleiden voor wie tijdelijk

of tussen 19.00 en 20.00 uur). Ook kun je de notitie ‘Huis om te Zijn’ per

een ander thuis belangrijk is;

mail of bij dhr. Schamp opvragen, waarin een uitgebreide beschrijving

begeleid en coach je de jongens die wonen in het Huis en samen

staat van onze doelstelling, basisfilosofie en methodiek.

met hen werk je aan het verwezenlijken van hun wensen, dromen en ambities;
draag je zorg voor een goede bezetting van het Huis;
werk je nauw samen met de ouders/opvoeders van de jongen(s)

WIM & WILMA

en met betrokken (hulpverlenende) organisaties.

huidige zorgouders

Daarnaast voer je een aantal eenvoudige administratieve taken uit, draag
je zorg voor een eenvoudige boekhouding van de inkomsten en uitgaven
en lever je gegevens aan voor de jaarlijkse begroting en rapportages.

“Het is een mooie uitdaging om zoveel verschillende

Wat vragen wij?

jongens in huis te hebben met diverse achtergron-

Wij zijn op zoek naar zorgouders/zorgbegeleider(s) die:

den, culturen en religies. Leerzaam niet alleen voor

vertrouwd zijn met de leefwereld van jongeren;

de jongens, maar ook voor ons!”.

vertrouwen geven en rust kunnen bieden;
verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in huis;
ervaren zijn in het begeleiden van (probleem) jongeren;
op de hoogte zijn van de sociale kaart van Nijmegen (e.o.);
methodisch en gestructureerd werken;
bekend zijn met de presentietheorie van dhr. A. Baart;
in het bezit zijn van een relevant Hbo-diploma (in een sociale 		
of pedagogische richting).
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