Voorlichter GGz informatiepunt Holland Rijnland
Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland biedt informatie en advies op het gebied van psychische problemen,
ziektebeelden en behandelvormen. Ook ondersteunt het GGz Informatiepunt mensen met een psychische
handicap bij maatschappelijke participatie en zorgt het door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en
trainingen voor kennisoverdracht over leven met psychische problematiek. Het GGz Informatiepunt is een
cliëntgestuurde organisatie met vrijwilligers en drie parttime beroepskrachten. Tevens is er een pool van
ervaringsdeskundigen, welke ingezet kan worden bij de voorlichtingsbijeenkomsten. Sinds 2012 wordt er op het
gebied van voorlichtingsbijeenkomsten intensief samengewerkt met GGZ Leiden/Rivierduinen.
Op korte termijn zoekt het GGz Informatiepunt een Voorlichter voor 18 uur per week.
Functieomschrijving
De voorlichter:
- Draagt samen met de coördinator, de medewerker GGz Informatiepunt en de afdeling Preventie van Rivierduinen
zorg voor kwalitatief goede voorlichtingsbijeenkomsten;
- Organiseert voorlichtings- en themabijeenkomsten zowel op de eigen locatie als in de gehele
regio Holland Rijnland;
- Geeft inhoudelijke coaching en begeleiding aan de pool van ervaringsdeskundigen;
- Onderhoudt een netwerk van contacten op het gebied van de (O)GGZ en gaat nieuwe contacten
aan met samenwerkingspartners;
- Volgt ontwikkelingen in het werkveld en draagt ideeën aan voor voorlichtingen of andere
activiteiten die hierop inspelen;
- Verzorgt de PR rondom de voorlichtingsbijeenkomsten en de algemene naamsbekendheid;
- Is verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van de maandelijkse nieuwsbrief KOPSTUKKEN.
Functie-eisen
- Je beschikt over een werk- en denkniveau op minimaal HBO niveau;
- Je hebt affiniteit met de psychiatrie en de GGZ, levenservaring en bent stressbestendig;
- Je bent in staat om vanuit cliëntenperspectief te werken;
- Je beschikt over goede organisatorische kwaliteiten, bent initiatiefrijk en flexibel, en hebt een
visie op voorlichting en kwaliteit;
- Je beschikt over goede sociale vaardigheden, kunt zowel individueel als in groepsverband goed
omgaan met mensen en bent in staat mensen te motiveren en te coachen;
- Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- Je beschikt over creativiteit en een goed gevoel voor vormgeving;
- Je bent bereid om af en toe ’s avonds te werken;
- Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs B en van een auto.
Salaris
De functie is ingeschaald in FWG 50 van de CAO GGZ, min. € 2390, max. € 3268 bij een volledig
dienstverband.
Informatie
Voor meer informatie: dhr. Arjen Bergman, coördinator GGz Informatiepunt Holland Rijnland, 06 – 155 65 487.
Solliciteren
Sollicitatiebrieven vergezeld van cv voor 17 december 2014 sturen aan: dhr. A. Bergman, GGz Informatiepunt
Holland Rijnland, per e-mail: abergman@ggz-informatiepunt.nl. of per post naar Hooigracht 12-14, 2312 KS Leiden.
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