Maatschappelijk werker
Ondersteuning Schuld Stabilisatie
24-32 uur per week
Voor het team Maatwerk ondersteuning Schuld Stabilisatie (MOSS), is De Schoor op zoek naar een gedreven collega,
om samen met collega’s verder te bouwen aan de toekomst van het “MOSS”. Maatwerk OSS is een uniek concept binnen
de hulpverlening bij financiële- en schuldenproblematiek. In de basis wordt hier de regie en coördinatie gevoerd over de
trajecten en wordt samen met de cliënt een plan opgesteld, met interventies, welke worden gemonitord. Aanvullend is het
mogelijk om psychosociale ondersteuning te bieden op onder andere gedrag, vaardigheden en motivatie. Dit kan door de
achtergrond van alle collega’s die de oorsprong vindt in het maatschappelijk werk.

24 uur per week

Je komt te werken binnen een team van 10 collega’s,die zich primair richten op het stabiliseren van de financiële situatie
van cliënten. Het betreft cliënten die via de schulddienstverlener verwezen zijn. Dit vanwege het feit dat er
belemmeringen zijn geconstateerd voor een start van een schulddienstverleningstraject (SDV).
De doelen van het Maatwerk OSS zijn:

Zo veel mogelijk terugkeer van cliënten naar het SDV traject

Wanneer SDV niet mogelijk blijkt is het streven een financieel stabiele situatie

Schuldensituatie vanuit 1 gezin 1 plan benaderen door breed te kijken en te verbinden met o.a. (de doelstelling) van
de 16 wijkteams (perspectief, participatie)

Vergroten en stabiliseren van de (financiële) zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de Almeerders

Bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van de Almeerders

Voorkomen van huisuitzettingen
Je bent in staat zelfstandig te werken, binnen een dynamisch en hecht team en anderen te betrekken bij de
ondersteuningstrajecten. De werkzaamheden van de Maatwerker OSS zijn:

Regie OSS traject door het maken van een Persoonlijk ondersteuningsplan bij start traject

Coördinatie van het OSS traject door het uitzetten en monitoren van benodigde interventies om belemmerende
voorwaarden voor SDV weg te nemen

Psychosociale ondersteuning bij schuldenproblematiek

Voorkomen van crisis (voorkomen aanstaande huisuitzetting met vonnis)

Coördineren van het multidisciplinair spreekuur

Onderhouden van contact met schuldeisers

Vervullen van consultfunctie in de wijk

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en oplossingsgericht gedrag
Functie eisen

Je hebt een hbo diploma Maatschappelijk werk/Social Work

Je hebt aantoonbare ervaring met schulddienstverlening

Je bent in staat om aan te sluiten bij de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Je weet op creatieve wijze een netwerk op te bouwen en nieuwe contacten aan te boren
Waar kun je op rekenen?
Je komt te werken voor een organisatie die zich inzet voor het welzijn van alle inwoners van Almere.
Dit geeft jou de gelegenheid om aan de slag te gaan in een veelzijdige functie in een sociale en prettige werkomgeving.
Je treft een werkgever waar aandacht is voor medewerkers en die met jou meedenkt in je eigen (loopbaan)ontwikkeling,
zodat jij je talent kan blijven ontwikkelen. Wij bieden een salaris dat past bij de functie (schaal 8 met een
max. van € 3.742,- bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk,
waaronder een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto jaarsalaris.
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Het IKB kan je gebruiken om extra verlof te kopen, persoonlijk gewenste scholing en/of te laten uitbetalen als extra
salaris, net wat voor jou wenselijk is. In deze functie kan worden gewerkt met flexibele werktijden, zodat er een optimale
verhouding tussen werk en privé is.

24 uur per week

Hoe je kunt reageren
Voor meer informatie kun je na 26 augustus contact opnemen met Lennart van Aken, teamleider MOSS of in de
voorliggende periode met het secretariaat op 036 - 52 78 500.
Je motivatie en CV ontvangen wij graag voor 2 september 2019 via sollicitaties@deschoor.nl.
Het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” maken onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.
Bedrijfsprofiel
De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning
bij schulden, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de
leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!
In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen
bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen.
Onze 270 professionals werken daartoe samen met jaarlijks meer dan 1000 vrijwilligers aan en in een:

leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt;

sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt;

kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen;

vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten;

betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.
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