Jij en Wmo Radar!
Samen vooruit.
Wmo radar is een van de aanbieders van intensieve jongeren coaching in de wijkteams. Wij verbinden
bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken, waardoor we beter voor elkaar zorgen én
elkaar versterken. Als initiatiefnemer bieden we houvast aan het individu én het collectief om bij te
dragen aan een nieuwe samenleving. Met onze unieke aanpak ‘Het Nieuwe Welzijn’, daagt ons team
burgers uit om zélf een bijdrage te leveren middels vrijwilligerswerk, werk of ondernemen. Onze
drijfveer is samen een betere buurt creëren waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is.
Wmo radar maakt meedoen leuk, eenvoudig en motiverend.
Ter versterking van intensieve jongeren coaching in het wijkteam Centrum zoeken wij per direct een
medewerker:

Intensieve Jongeren coaching (IJC) m/v
32-36 uur per week
Wmo radar zet in op het feit dat een jongere de regisseur is van zijn eigen leven. Sommige jongeren
(12 tot 23 jaar) hebben echter een negatieve geschiedenis met o.a. instanties, ouders, school en
relaties, en de hoop op een goede toekomst verloren. Ze komen veelvuldig in aanraking met de politie,
vertonen agressief gedrag, hebben schulden of kampen met een verslaving. Een reguliere aanpak is
niet voldoende om hen te helpen. De IJC-medewerker is een daadkrachtige en vasthoudende
hulpverlener, die naast de jongere staat en kijkt wat hij/zij nodig heeft om verder te kunnen in zijn
leven. Onze focus ligt daarbij op mogelijkheden, ambities en talenten in plaats van (de oorzaak van)
problemen.
Taken IJC-medewerker
• Pro-actief contact te maken met de jongere en zijn of haar netwerk;
• Als volwaardig lid van het wijkteam neem je deel aan overleg, training en intervisie;
• Maakt een haalbaar, realistisch en toekomstgericht plan van aanpak met de jongere;
• Onderhoudt een productieve samenwerkingsrelatie met politie en andere belangrijke
sleutelpersonen;
• Deelt kennis met collega’s binnen het wijkteam over de aanpak van een jongere met het IJC-profiel.
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Functie vereisten, ervaring, competenties
• Je hebt een afgeronde relevante HBO-opleiding met SKJ registratie of in aanmerking komend
hiervoor (harde eis);
• Minimaal drie jaar werkervaring met (kwetsbare) jongeren;
• Kennis over andere culturen & cultuur specifieke vragen;
• Werkt integraal en netwerkgericht volgens de methode IJC binnen afspraken van het wijkteam;
• Creatief en oplossingsgericht; lange adem – tegelijkertijd tactvol en doortastend;
• Schriftelijk & mondeling positief en overtuigend;
• Kan goed omgaan met ingewikkelde situaties en durft buiten de lijntjes te kleuren;
• Woonachtig omgeving Rotterdam, werkt ook buiten kantooruren.
Het aanbod
Wmo radar biedt een afwisselende baan in een snelgroeiende informele organisatie, met ruimte voor
eigen inbreng en flexibele werktijden. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie
ingeschaald in schaal 8 (CAO Sociaal Werk). Minimaal € 2.544.-, maximaal € 3.624,- (bij een fulltime
werkweek van 36 uur).
Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan alle criteria? Stuur dan vóór 11 november 2018 je sollicitatie
(Motivatiebrief 1xA4, CV max 2xA4) naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Marijn Telgenhof (mevr.) HR
adviseur. Vermeld in het onderwerp van je mail “sollicitatie IJC-medewerker”- én je naam.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken worden gehouden op 20 november 2018. De 2e gesprekken op 28
november 2018.
Meer weten?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Rabia Ismail 06 - 26322202.

Stichting Radar Wmo Diensten maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijk opererende organisatie
met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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