
 

 

Stafmedewerker time-out voorziening 
 

 
Een time out voorziening voor mensen die in psychische crisis dreigen te raken zoekt stafmedewerkers! 

 
Deze voorziening zal in april 2020 in het centrum van Amsterdam worden geopend. Hiervoor zijn we op zoek 
naar een team van enthousiaste stafmedewerkers en vrijwilligers die mee willen werken aan de ontwikkeling 
en uitvoering van deze nieuwe vorm van herstelondersteuning. We bieden bezoekers een veilige plek op de 
vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond van 18:00 tot 24:00 als ze er zelf niet meer uitkomen. Er zal geen 
klinische zorg worden geboden. De voorziening zal zich richten op kwetsbare Amsterdammers die zelfstandig 
thuis wonen, crisisgevoelig zijn en in staat zijn signalen in de aanloop van een crisis te herkennen. Het bezoek 
aan de voorziening is vrijwillig. 
 
De voorziening is een samenwerkingsverband tussen De Waterheuvel, Cordaan, Gemeente Amsterdam en 
Cliëntenbelang Amsterdam, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. 
 
Wat ga je doen? 
 

• Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers  
• Je voert kennismakingsgesprekken en bent hierbij in staat een inschatting te maken van de 

hulpvraag van bezoekers  
• Je biedt ondersteuning op het gebied van herstel vanuit een persoonsgerichte aanpak  
• Je coördineert activiteiten op het gebied van herstel  
• Je draagt bij aan het actie onderzoek en helpt zo de voorziening te ontwikkelen 
• Je ziet toe op een klimaat waarin iedereen zich veilig voelt 
• Je signaleert risico’s en biedt ondersteuning bij crisissituaties 
• Je treedt eventueel op als verwijzer naar andere GGZ-instellingen 
• Je bent verantwoordelijk voor operationele zaken (openen/sluiten pand, schoonmaak, 

communicatie) 
 
Wie ben jij? 
 

• Je hebt aantoonbaar Hbo-niveau   
• Je bent bij voorkeur werkzaam als verpleegkundige, maatschappelijk werker, persoonlijk 

begeleider, woonbegeleider of in een soortgelijke functie 
• Je beschikt over uitgebreide vakkennis op het gebied van complexe ondersteuningsvragen  
• Je hebt ruime (eigen) ervaring en grote affiniteit met de doelgroep 
• Je hebt kennis van de sociale kaart van Amsterdam en omgeving 
• Er wordt gewerkt met diensten van 17:00 tot 01:00. Je bent minimaal 3 aaneengesloten diensten 

per maand beschikbaar, de voorkeur gaat uit naar meer diensten. 
• In staat om bereikbaarheidsdiensten op je te nemen 

 
Wat krijg je? 
 

• De kans om mee te werken aan het opzetten van een nieuwe voorziening, waarbij eigen regie en 
kracht van bezoekers centraal staat  

• Salaris en inschaling is conform CAO FWG 50 en functieniveau, je profiteert tevens van 
onregelmatigheidstoeslag 

 
En nu? 
 

• Schrijf een motivatiebrief en mail deze samen met je C.V. voor 2 maart 2020 naar 
p.tervoert@waterheuvel.nl  

• Het opvragen van een bewijs van goed gedrag is onderdeel van de sollicitatieprocedure 
• Heb je vragen? Mail naar p.tervoert@waterheuvel.nl  
 


