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Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, huisvesting, 
ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met psychiatrische 
achtergrond.  
 
Het Opvanghuis Psychiatrie biedt tijdelijke opvang en ondersteuning aan mensen met een 
psychiatrische achtergrond. Het Opvanghuis biedt plaats aan maximaal 8 personen. Begeleid Wonen 
biedt plaats aan 14 bewoners die in panden van Stichting Corridor Beheer verblijven. Begeleid 
Wonen en Opvanghuis medewerkers vormen één team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
In verband met ziektevervanging zijn wij per direct op zoek naar een tijdelijke: 
 
Medewerker Opvanghuis Psychiatrie/Begeleid Wonen (24u per week) 
 
Functie-inhoud: 
Je bied individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan de bewoners. 
Het begeleidingsplan, die je in samenspraak met je cliënt opstelt, is hierin het uitgangspunt. Je werkt 
intensief samen met cliënten aan het behalen van gestelde doelen en evalueert deze samenwerking. 
Naast psychosociale ondersteuning bied je veelal ook praktische ondersteuning. Medewerkers 
werken veel samen met diverse organisaties. Je voert intakegesprekken. Het benutten van de 
mogelijkheden in de wijk voor je cliënten is een leuke uitdaging. Je bent op werkdagen ingeroosterd 
op reguliere kantoortijden en op de zaterdag van 12.00 tot 17.00. Je speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van stagiaires en vrijwilligers. Tevens woon je vergaderingen, intervisies en 
scholingsbijeenkomsten bij. 
 
Profiel van de kandidaat: 
Wij zoeken een enthousiaste collega, die van aanpakken weet en in ieder mens het positieve kan 
zien. Je staat open voor ontwikkelingen in de zorg. Je hebt affiniteit en ervaring met regelzaken en 
psychiatrische problematiek. Je staat stevig in je schoenen en hebt affiniteit met de 
presentiebenadering. Verder heb je een relevante opleiding.  
 
Ons aanbod:  
Een leuke, gevarieerde, functie met veel zelfstandigheid, waar je samenwerkt in een klein team van 
fijne collega’s. Binnen het team heerst een prettige, open werksfeer. We staan voor elkaar klaar en 
leren van elkaars kwaliteiten. Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk schaal 8 met 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het fulltime bruto maandsalaris ligt tussen € 2.712 en € 
3.864 per maand en is afhankelijk van werkervaring. De werkdagen zijn in overleg, liefst wel op 
donderdag en vrijdag. Eens per 3 weken draai je een zaterdagsdienst. 
 
Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 19-04-2021, naar ons emailadres contact@stichtingcorridor.nl. 
 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Inge Slagboom op 
telefoonnummer 06-20853611. 
 
* Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn alsmede het kunnen 
overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn onderdeel van onze sollicitatieprocedure 
voor betaalde medewerkers. 
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