
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam en zet zich in voor mensen 

bij wie het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt. Wij begeleiden en ondersteunen hen bij het terugvinden van een 

(t)huis van waaruit een bestaan opgebouwd kan worden. Het doel is dat cliënten zich naar vermogen kunnen 

handhaven, ontplooien en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het CVD biedt perspectief op thuis! 

Wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft en dat deze vanuit een stabiele thuisbasis het beste tot ontplooiing komen. De kracht 

van het CVD hierbij is het bieden van passende professionele begeleiding en ondersteuning. Wij werken krachtgericht, slagvaardig, 

professioneel én met respect voor iedereen. Jaarlijks bereiken wij ruim 5.000 mensen in Rotterdam en omgeving vanuit onze 25 

locaties. Het CVD heeft circa 500 medewerkers in dienst. Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en 

ontwikkelingsgericht zijn. 

Wij zoeken een: 

  

MBO Begeleider Dagopvang 
CVD Havenzicht, Rotterdam | 28-32 uur per week | Jaarcontract met mogelijkheden tot verlenging 

 

Waar ga je werken? 

Het CVD heeft drie opvanglocaties voor dak- en thuislozen: CVD Noorderkanaalweg, CVD Havenzicht en CVD De Hille. Je uitvalsbasis is 

de dagopvang van Havenzicht, je kunt ook worden ingezet op de andere 2 locaties. Op elke locatie is plek voor 30 tot 35 dak- en 

thuislozen. 

Begeleiders zorgen samen met de cliënten dat de basis op orde wordt gebracht (inkomen, verzekering, ID, woonpas, etc.). Ook zijn er 

groepsactiviteiten in de opvang. We willen dat cliënten maximaal drie maanden in de opvang verblijven en dan een volgende stap 

zetten naar een thuis. 

Als groepsbegeleider zorg je – samen met collega’s – voor rust op de locatie. Je hebt aandacht voor de groep, de basis op orde,  

de veiligheid en de volgende stap van cliënten. Ook toezicht houden, verslag uitbrengen, administratie en huishoudelijk werk horen 

erbij. Je werkt voornamelijk dagdiensten. 

 Wat breng jij mee? 

 Je hebt een MBO-diploma dat bij het werk past en je hebt ruime ervaring met dit werk; 

 Je bent klantgericht, respectvol en behulpzaam; 

 Je kunt goed met mensen omgaan: je hebt tact, respect, geduld en daadkracht; 

 Je hebt ervaring met het werken in een drukke omgeving en met diverse groepen; 

 Je hebt kennis over & ervaring met dak- en thuislozen en hun problemen (psychiatrie / verslaving); 

 Je hebt zin om te helpen met het verbeteren van de dag- en nachtopvang. Zo helpen we samen de cliënten zo snel als 

mogelijk op weg naar een thuis. 

Wij bieden jou: 

 Een uitdagende baan waar je een tevreden gevoel uit kan halen; 

 Een team van enthousiaste, hardwerkende collega’s die voor elkaar klaar staan en ook niet te beroerd zijn om elkaar 

feedback te geven; 

 Een jaarcontract met mogelijkheden tot verlenging; 

 Een brutosalaris van maximaal € 3.428,- (cao Sociaal Werk, schaal 6) per maand bij een fulltime dienstverband. Je salaris 

hangt af van ervaring, opleiding en de tijden waarop je werkt (onregelmatigheidstoeslag). Een eindejaarsuitkering van 

8,3%; 

 Trainingen (o.a. agressie, BHV) om je werk goed te kunnen doen; 

 Een LoopbaanBudget. Met dit geld kun je bijvoorbeeld een cursus of opleiding betalen. 

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? 

Schrijf dan vandaag nog jouw motivatiebrief en leg daarin uit waarom jij de begeleider bent die wij zoeken. Dit kun je doen door direct 

te solliciteren via de sollicitatiebutton op deze website. 

En dan? 

We werken met 2 gesprekken. Als we jouw brief interessant vinden, nodigen we je uit voor een eerste gesprek. Als je aangenomen 

wordt vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Nog vragen? 

Wil je meer informatie over De functie? Bel dan Lieke Winterswijk, teamleider CVD Havenzicht, tel. 06-11605612. 


