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Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega …  

voor 32 uur per week 

 
Over Kompassie 

Kompassie is het stedelijke onafhankelijke steunpunt voor mentale gezondheid, voor 

Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Anno 2018 zijn er 

bijna 70 ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden aan Kompassie. Zij worden in 

hun werkzaamheden ondersteund door een klein team van beroepskrachten. 

Onze omvangrijkste taak is individuele ondersteuning van cliënten en naasten. 

Daarnaast richten we ons op preventie, stigmabestrijding en komen we op voor het 

collectieve belang van de doelgroep.  

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en bieden nadrukkelijk géén behandeling. Hierin 

onderscheiden we ons van de formele zorg, waar we wel volop mee samenwerken. 

 

Onze doelstelling is gericht op psychische kwetsbare Haagse burgers en hun naasten. 

Maar hier gaat een primair doel aan vooraf: Kompassie richt zich in eerste instantie op 

de inzet, en daarmee het herstelproces, van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Opdat 

zij hernieuwde kracht ervaren en een gevoel van controle, op weg naar persoonlijk en 

maatschappelijk herstel. Dit is het uitgangspunt en vormt onze identiteit.  

 

Jouw profiel 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 

 Je bent géén hulpverlener (of je bent bereid deze rol los te laten), maar voelt 

wel op je klompen aan wat onze vrijwilligers in herstel nodig hebben om aan de 

slag te blijven; jij schept de voorwaarden waaronder zij optimaal kunnen 

functioneren en de werkzaamheden kunnen verrichten. 

 Je kunt goed schakelen door de dag heen, je biedt ruimte aan onverwachte 

gebeurtenissen, maar weet ook je doel voor ogen te houden, de rust te 

behouden en prioriteiten te stellen. 

 Je kunt zowel zelfstandig als in een klein team werken. 

 Je stemt waar nodig af met je collega’s, maar hebt aan één blik genoeg. 

 Je durft proactief te handelen, maar zo nodig weet je geduld op te brengen.  

 Je bent praktisch ingesteld, maar kan ook boven de materie uitstijgen. 

 Je stelt vragen, maar gaat ook op zoek naar antwoorden. 

 Je bent zowel empathisch als relativerend. 

 Je bent een energiek type en beschikt over incasseringsvermogen. 

 Je houdt van vrijheid, maar weet daar zelf ook structuur in aan te brengen. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor Kompassie; samen zijn we immers meer dan 

de som der delen.   
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Wij bieden 

 Een héle leuke functie binnen een pionierende en groeiende organisatie. 

 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-GGZ. Betaling geschiedt in 

FWG 50 (maximaal €3.467,- per maand, op basis van een 36-urige werkweek). 

 Een aanstelling voor de periode van een jaar, met uitzicht op verlenging. 

 

Meer weten? 

Twijfel je of Kompassie bij je past, maar is je interesse wel gewekt? Kom dan vooral 

een keer sfeer proeven. We zijn rond Kerst gesloten, maar vanaf woensdag 2 januari 

2019 weer open, van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 16:00 uur.  

Als je van te voren even belt (070 – 427 32 40) en vraagt naar Ronald, Hatice of 

Miranda kunnen we wat tijd voor je vrij maken.  

Schriftelijke informatie over Kompassie kun je opvragen via m.vogel@kompassie.nl. 

 

Solliciteren 

Je kunt je CV, maar nog belangrijker, je motivatiebrief per post verzenden of mailen 

naar m.vogel@kompassie.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 13 

januari 2019. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 17 januari 

2019. 
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