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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.  
 
Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij in verband met het vertrek van een collega per 
direct op zoek naar een: 
 

Ambulant Ondersteuner (24-32 uur per week) 
 
Functie-inhoud: 
Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan 
onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit 
plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een 
belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met 
verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het 
benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. 
Verder woon je wekelijkse teamvergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.  
 
Profiel van de kandidaat: 
Je hebt affiniteit met mensen met een psychiatrische achtergrond. Je staat stevig in je 
schoenen, bent enthousiast en kan in ieder mens het positieve zien. Eigen kracht en regie 
zijn je uitgangspunten. Je hebt kennis van regelzaken en psychiatrische problematiek en 
hecht veel waarde aan de presentiebenadering. Je bent zelfstandig en tegelijkertijd een 
teamplayer. Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO of HBO niveau. Je bent 
woonachtig in Rotterdam of directe omgeving. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur 
aan kandidaten met eigen ervaring in de GGZ. 
 
Ons aanbod:  
Een leuke, gevarieerde baan met veel zelfstandigheid, waar je samenwerkt in een team van 
fijne collega’s. Binnen de Stichting en het team heerst een prettige en 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; in ieder geval dinsdag, overige dagen in overleg.  
 
Interesse? 
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 16 mei 2021 aan ons toe per mail naar 
contact@stichtingcorridor.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ronald van der Harst  
op telefoonnummer 06-20853538. 
 
* 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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