Vacature
Ben jij de ErvaringsDeskundige die we zoeken bij teamED16?
TeamED is een project van de Zorgregio Midden IJssel/Veluwe Oost (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem,
Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) waarbij (professionele) vrijwilligers jongeren ondersteunen die in dezelfde
situatie verkeren als zij destijds. Daarnaast verzorgen we presentaties bij zorgaanbieders en hulpverleners en
andere geïnteresseerden(NB wij zijn geen hulpverleners, maar werken naast en samen met de hulpverlening)
Op dit moment ondersteunen we ruim 90 jongeren/jong volwassenen in de leeftijd tussen 14 en 34 jaar met 15
EDs. Deze ondersteuning werkt! Dussssss zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor het op te starten tweede
team:

Ben of ken jij iemand
- die meerderjarig is
- met zelf een ruime ervaring binnen de (jeugd)hulpverlening?
- die zijn eigen leven weer goed op de rit heeft
- de eigen ervaring in wil zetten om jongeren te ondersteunen?
- die bereid is om minimaal 1 dag per week in te zetten voor “ onze” jongeren
- die woont in ons werk gebied
- die bereid is training te volgen
- die flexibel en stressbestendig is
- die abstinent is
- en kan jij je voor minimaal 1 jaar aan ons verbinden?
dan zijn we waarschijnlijk een goede “ match” en lees dan verder!
Onze manier van werken, de “ED methodiek” is door de collega’s zelf ontwikkeld, de manier waarop we werken
is ingericht, zoals de collega’s dat destijds graag zelf gezien hadden.
Dit betekent o.a. dat we ook buiten de kantoortijden (weekenden, vakanties, na 17 uur) bereikbaar zijn, de jongere zijn/haar eigen ED mag kiezen, klikt t niet? We hebben nog meer collega’s. We doen niet aan 18-/18+, ook
is verhuizen ook geen probleem, een ED blijft zo lang dat nodig is en we doen niet aan wachtlijsten………….etc etc.
Je start als “junior’, wat betekent dat we jou niet gelijk in het diepe gooien, maar je krijgt de mogelijkheid om het
eerste half jaar mee te kijken en mee te lopen met de senior EDs.

Wij bieden:
- leuke collega’s
- om de week teamoverleg en intervisie
- trainingen en workshops
- reiskostenvergoeding en op termijn (maximale) vrijwilligersvergoeding
- mogelijkheden om je zelf verder te ontwikkelen (er zijn een aantal collega’s die inmiddels een baan
als ervaringsdeskundige hebben)
- inspraak in de ontwikkeling van TeamED

Geïnteresseerd? Vragen? Aanmelden?
Neem contact op met een van de coördinatoren:
Ricardo Goncalves
ricardo@teamed16.nl
Denise de Jonge
denise@teamed16.nl
of onze contactpersoon sollicitanten:
Arvin Naaktgeboren
arvin@teamed16.nl
Neem in ieder geval een kijkje op onze website: www.teamED16.nl

