
Onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuner 
voor 24 uur per week

Onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning is een laagdrempelige, voorliggende voorziening, gericht op het 
bieden van informatie, advies en (praktische) ondersteuning op verschillende leefgebieden. Als onafhankelijk
GGZ-cliëntondersteuner ondersteun je, samen met 5 collega’s, mensen met een psychische kwetsbaarheid bij
de vragen die ze hebben. Dit doe je door naast de client te gaan staan. Je houdt je bezig met:

Ons bezoekadres is: Lange Zandstraat 15, Deventer   |   Telefoon  0570-613747 
www.vriendendienstendeventer.nl   |   info@vriendendienstendeventer.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

Stichting Vriendendiensten is een regionale, onafhankelijke cliëntgestuurde organisatie
die zich inzet voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeenten 
Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst (regio Midden-IJssel). Voor meer informatie 
verwijzen we graag naar onze website: www.vriendendienstendeventer.nl  

Vriendendiensten is op zoek naar een 

Vraagverheldering & advies

Je brengt met de cliënt diens situatie in beeld en formuleert
samen de hulpvraag. Vervolgens bekijken jullie de verschil-
lende mogelijkheden. Door goed op de hoogte te zijn van
wet- en regelgeving, de lokale sociale kaart en in goede 
samenwerking met GGZ- hulpverlening, help je de cliënt
datgene te vinden wat passend bij de situatie is.

Kortdurende (praktische) ondersteuning

Je ondersteunt de cliënt kortdurend zodat diegene de weg
weer kan vervolgen. Hierbij hou je de zelfredzaamheid in
de gaten. Als er langdurige hulp nodig is, ondersteun je
bij het vinden en regelen hiervan. 

Belangenbehartiging

Je ondersteunt wanneer de client het ergens niet mee
eens is, zoals een afwijzing van een formele beslissing
(uitkering, indicatie etc.). Je verheldert de situatie en 
ondersteunt zonodig bij het maken van bezwaar. 

Wij zijn op zoek naar iemand met...

•Een agogisch HBO diploma, bijvoorbeeld Social Work of 
   Verpleegkunde;
•Een aantal jaar werkervaring in het sociaal domein
   en/of GGZ;
•Bereidheid om vanuit de presentie-, zelfregie- en 
   positieve gezondheidsmethodiek te denken en te werken;
•Goede communicatieve vaardigheden;
•Een rijbewijs en een auto.

Maar...wat wij ook belangrijk vinden, is:

•Een daadkrachtige persoonlijkheid met een sterk 
   verantwoordelijkheidsgevoel;
•Goed kunnen werken vanuit gelijkwaardigheid en met 
   voldoende inlevingsvermogen;
•Goed kunnen functioneren binnen een informeel, hecht 
   team met een open houding;
•Goed kunnen samenwerken/netwerken met (collega’s 
   van) andere organisaties;
•Bereidheid om vanuit ons kantoor in Deventer te werken.

Van ons krijg je:

Een functie die in eerste instantie bedoeld is voor twee
jaar met inschaling in salarisschaal 8 (bruto € 2780 - € 3961)
van het CAO Sociaal Werk.

Sollicitatieprocedure:

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 
6 februari 2022, ter attentie van Lori van Egmond: 
l.vanegmond@vriendendienstendeventer.nl.
Op woensdag 16 februari 2022 vinden de sollicitatie-
gesprekken plaats.


