Vacature ervaren trajectleider Zwolle (32-36 uur)
Wie zijn wij
Creating Balance (www.creatingbalance.nl) is een flexibele en innovatieve organisatie die
met 20 gedreven professionals zich specialiseert in het ontwikkelen en uitvoeren van zorg op
maat. De trajecten richten zich op jongeren en (jong)volwassenen die problemen ervaren op
het gebied van psychisch en sociaal vlak, huisvesting, financiën, dagbesteding, criminaliteit,
overlast, verslavingsproblematiek en/of multi-problematiek. Wij zijn gevestigd in Zwolle,
Kampen en inmiddels gestart in Deventer.
Creating Balance heeft een laagdrempelige insteek en werkt vanuit een
probleemoplossende benadering waarin de kwaliteiten en behoeften van de client
centraal staan. Cliënten kunnen elk moment van de dag binnen komen voor het maken van
een afspraak. Praktische vragen worden gelijk samen met de client opgepakt en waar kan
opgelost, om zo de eerste stress weg te nemen.
Wij zijn 24/7 bereikbaar voor cliënten en samenwerkingspartners. De cliënten die van dit
aanbod gebruik maken volgen over het algemeen het Just Do It-traject of zijn bekend met
de organisatie middels het project Street Care. Creating Balance staat o.a. voor
bereikbaarheid óók buiten kantooruren.
Hoe werken wij
• Vanuit een probleemoplossende en krachtgerichte benadering waarin de mogelijkheden
en hulpvraag van de cliënt centraal staan.
• Focus op herstel en stimuleren van gedragsverandering om terugval en recidive te
voorkomen.
• Waar nodig vanuit een onorthodoxe, flexibele en out-reachende aanpak.
• Vasthoudend en gericht op het einddoel van de client.
Wie zoeken wij
Heb jij een relevantie HBO opleiding richting Social Work of psychologie? Houd jij van afwisseling, vind jij het leuk om zelfstandig te werken en ben je ondernemend van aard? Dan is
Creating Balance op zoek naar jou!
Over de functie
Er zijn volop mogelijkheden voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en je werkt in
een uitdagende werkomgeving met een toegankelijk team en gedreven collega’s. Vanuit de

gemeente en reclassering worden cliënten met een indicatie doorverwezen. Vanaf dat moment ligt de regie bij jou om samen met de client het begeleidingstraject in te vullen en
vorm te geven. De begeleiding is gericht op het aanbrengen van structuur in het dagelijks
leven, het versterken van de zelfredzaamheid en het aanleren en ontwikkelen van praktische vaardigheden.
Wie ben jij?
• Je hebt een HBO opleiding en kennis van verschillende theorieën en methoden die je
op een kracht- en oplossingsgerichte manier inzet en kan toepassen in de praktijk.
• Je kunt analytische en overstijgend denken en kunt op een laagdrempelige manier
contact maken en dit onderhouden.
• Samen met de client ben jij in staat om te werken aan de gestelde hulpvragen en
kunt deze vertalen naar een persoonlijk en op maat gemaakt plan.
• Je bent in staat cliënten te motiveren, stimuleren en waar nodig te adviseren.
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapportages in registratiesystemen.
• Je bent flexibel, kunt mee draaien met de bereikbaarheidsdienst, je bent ondernemend en kunt outreachend werken.
Wat bieden wij
•
•
•
•
•
•

Never a dull moment!
Fijne collega’s, betrokkenheid en een uitstekende werksfeer
Veel ruimte voor eigen ontwikkeling
Het salaris is ingeschaald in schaal 7 / 8 conform de cao SW per juli 2020. De inschaling
is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring
Een telefoon en laptop
De standplaats is Zwolle, Kampen of Deventer

Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar info@creatingbalance.nl.

