Secretariaat SAR: de Skûte 6, 8651 CS IJlst
E-mail: contacta@stichtingsar.com

Vacature Dienstverlener (DV)
Al sinds haar oprichting in 1982 door gehandicapte bewoners van 'Het Dorp' te Arnhem, biedt de SAR
mogelijkheden tot het vinden van een veilige en vertrouwde (uit)weg voor het beleven en uiten van
seksuele gevoelens aan lichamelijke en/of verstandelijk gehandicapten. Ook bejaarden, mensen met een
ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en mensen met sommige psychiatrische stoornissen kunnen in overleg tot
de doelgroep worden gerekend. De doelgroep is niet scherp te trekken, daarom streeft de SAR er naar om
maatwerk te leveren. De SAR bemiddelt voor zowel hetero als homoseksuelen.
Deze geboden uitweg, die kan variëren van “praten over” tot “echt doen” is steeds een veilige en discrete
benadering. Het eerste contact gebeurt altijd in goed overleg met anderen die bij de cliënten betrokken zijn
(familie, begeleiders, behandelaren enz.).
Wie:

De SAR komt graag in contact met vrouwen die seksuele dienstverlening aan
mannen en vrouwen willen bieden. Voor mannen is er weinig werk.

Profiel:
Algemeen:
U onderschrijft de doelstellingen, werkwijze en visie van de Stichting SAR.
U neemt in uw functie een passende positie in en verplaatst zich in personen of groepen waarmee u van
doen heeft.
U benadert cliënten of hun vertegenwoordigers en organisaties vanuit rust en vertrouwen.
U handelt eenduidig en transparant volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden.
U ziet en creëert kansen en maakt verborgen behoeften manifest.
U kunt het standpunt van anderen begrijpen, maar verliest de oorspronkelijke inzet niet uit het oog.
U bent constructief, verbindend en samenwerkend.
Specifiek:
De SAR verwacht de volgende competenties van u:
beschaafd, betrouwbaar, warm, liefdevol, integer, empathisch, stressbestendig, en een servicegerichte
houding met toch een zekere bescheidenheid. Je staat stevig in jouw schoenen, en hebt bij voorkeur
ervaring in de zorg. De opleiding als verzorgende, verplegende, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch
hulpverlener of maatschappelijk werk is een pré.
Aanbod:

De SAR ondersteunt je werkinhoudelijk middels intercollegiaal overleg en coaching.
Cliënten worden op grond van het geldend toewijzingsbeleid aan je doorgegeven.
Je maakt zelf jouw afspraken en ben dus de baas over jouw agenda.

Regio:

De SAR is voornamelijk op zoek naar vrouwen uit Nederland en de Belgische grensstreek
Vrouwen uit Friesland/Groningen/Drenthe, Overijssel, Noord Brabant, Limburg en de regio
Utrecht kunnen meteen aan de slag.

Aanmelding en verzoek om nadere informatie graag per e-mail en ook aangeven wanneer wij u kunnen
terugbellen (contact@stichtingsar.nl).

