De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een organisatie voor maatschappelijke opvang met diverse
locaties in Rotterdam. Wij richten ons o.a. op zorg mijdende inwoners van de stad, dak- en thuislozen
en verslaafden. Vaak is er sprake van een dubbele diagnose en een complexe achtergrond. Binnen de
organisatie werken ca. 140 medewerkers, 4 stagiaires en een aantal vrijwilligers. De NAS zet zich in
om haar werkzaamheden uit te voeren volgens de principes van de presentietheorie, waarbij we
intensief willen aansluiten op de leefwereld van onze cliënten.
Het team Maatschappelijk Werk (Toeleiding) beschikt per direct over een vacature voor de functie
van

MAATSCHAPPELIJK WERKER / MEDEWERKER TOELEIDING
Als Maatschappelijk Werker (medewerker Toeleiding) heb je een belangrijke rol binnen de NAS. Je
vormt met je team de toegang tot zorg voor kwetsbare Rotterdammers. Je inventariseert de
hulpvraag van (verslaafde) dak- en thuisloze bezoekers en doorverwijzingen vanuit verschillende
wijkteams. Je ziet ‘de vraag achter de vraag’ en weet tot de kern te komen. Je bent vervolgens in
staat om de hulpvraag om te zetten in een WMO indicatie-aanvraag en je weet hierin de juiste
wegen te bewandelen. Je verwijst door naar andere (zorg)partijen waar dat nodig is. Je verzorgt
spreekuren waarin je als eerste hulpverleningscontact hebt en je neemt deel aan interne en externe
overlegvormen. In voorkomende gevallen (eventuele ziekte en vakantievervanging) val je in als
maatschappelijk werker in de nachtopvang en zal je ’s avonds spreekuren draaien.
Jij beschikt over:
▪ een afgeronde opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of vergelijkbaar;
▪ bij voorkeur kennis van de presentietheorie, de verslavingszorg en/of psychiatrie;
▪ bij voorkeur 3 jaar recente ervaring in het maatschappelijk werkveld;
▪ analytisch vermogen en improvisatievermogen;
▪ een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van trajectplannen en het
schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;
▪ sterke sociale vaardigheden in het vinden van aansluiting op de cliënt en zijn leefomgeving;
▪ een methodische en outreachende werkwijze;
▪ kennis van de sociale kaart van Rotterdam;
▪ humor en relativeringsvermogen;
▪ kennis van de ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
▪ talent om een positieve bijdrage te leveren aan een veranderende organisatie
Wij bieden:
▪ een dienstverband voor 32-36 uur per week
▪ salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 8
van de CAO Sociaal Werk.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter de Jong, tel: 010-4133929.
Indien je voldoet aan het profiel, kun je je sollicitatiebrief plus cv mailen naar
a.wilton@nasrotterdam.nl .
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