Groepswerk in Oosterbeek zoekt ondersteuners bij online
hulpverlening
Vacat urenummer: 13892
Organisat ie: Moviera
Moviera staat voor aanpak huiselijk geweld. Onze organisatie zet zich in voor het voorkomen,
bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. We hebben diverse opvanglocaties waar we onderdak en
hulpverlening aanbieden. Moviera heef t modules ontwikkeld voor online hulpverlening, genaamd
Inzicht. Inzicht is een hulpverleningsprogramma dat zich richt op een veilige toekomst en het
vergroten van de zelf standigheid en zelf redzaamheid van cliënt.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
een dagdeel per week of eens per 2 weken

Uitgebreide taakomschrijving
Gezocht : prakt ische onderst euner, die cliënt en helpt met het doorlopen van een online
hulpverleningsprogramma!
Het online hulpverleningsprogramma funct ioneert naast de reguliere hulpverlening door professionals. als
onderst euner kom je naar de locat ie t oe en maak je cont act met de cliënt en. Je helpt de cliënt en met het
inloggen en wegwijs worden in het programma. De cliënt en doorlopen het programma zelfst andig en
alleen de eindopdracht en worden gedeeld met de hulpverleners. Mogelijk hebben de cliënt en vragen
rondom een module van het online programma, of lopen zij t egen emot ionele of prakt ische problemat iek
aan, waarin jij een signalerende of onderst eunende rol kan bieden.
Jouw werkzaamheden borduren voort op de geweldsanalyse die door bet rokken hulpverleners voor elke
cliënt wordt gemaakt . Binnen deze geweldsanalyse worden verschillende leefgebieden in kaart gebracht .
Deze leefgebieden komen 1 voor 1 t erug in het programma Inzicht . Mogelijk hebben de cliënt en vragen
rondom een leefgebied of lopen zij t egen emot ionele of prakt ische problemat iek aan, waarin jij een
begeleidende of onderst eunde rol kan bieden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
- Goede beheersing van de NL t aal; aanvulling met een andere t aal is handig.
- Je kunt goed luist eren en vragen st ellen
- Je hebt gevoel voor kwet sbaarheid van onze doelgroep en kunt daarbij ook grenzen st ellen.
- Je bent bet rouwbaar, zelfst andig en vriendelijk
- Je bent gewend om met de comput er t e werken
- je bent in st aat om een Verklaring Omt rent Gedrag t e overleggen en een referent ie op t e geven
Je kunt de gedragscode van de organisat ie onderschrijven

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

- Int eract ie met een int eressant e doelgroep
- kennismaking met verschillende complexe sit uat ies
- aanwezigheid (t erug kunnen vallen op) een professional
- flexibel om je eigen t ijd in t e delen
- reiskost enregeling

Biedt de organisatie scholing aan?
De vrijwilliger doorloopt eerst zelf het programma

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Vrouwen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Zorg- en hulpverlening

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
MOVIERA - AANPAK HUISELIJK GEWELD Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het
slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Het geweld hoeft niet per se
thuis/in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Moviera helpt slachtoffers,
plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en
begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is vanwege de veiligheid van de slachtoffers.

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
13892

Contactgegevens
Moviera
Nico Bovenweg 44
6861 BW Oost erbeek
www.moviera.nl
Adri van Apeldoorn
088-374 4654
a.vanapeldoorn@moviera.nl

