Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich
bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner
in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling
en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu,
organisaties en samenleving.

Wij zijn per direct op zoek naar vijf

Trainers Mind-Spring m/v
voor gemiddeld 2-4 uur per week
Het Arq Kenniscentrum Migratie is verantwoordelijk voor de landelijke coordinatie van het
aanbod Mind-Spring op AZC’s

MIND-SPRING
Mind-Spring is een cursus psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door
vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een
vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale GGZ. Sinds 2004 wordt Mind
Spring aangeboden en vanaf 2018 coördineert Arq het aanbod van Mind Spring voor zowel
volwassenen als kinder groepen op asielzoekerscentra. Daarom is Arq op zoek naar trainers
met vluchtelingenachtergrond o.a. afkomstig uit Syrië, Eritrea, Irak, Afghanistan, Iran.
Opleiding
Mind-Spring trainers krijgen een professionele opleiding (en coaching) op onze locatie in
Diemen, zodat zij samen met een professional vanuit de geestelijke gezondheidszorg Mind
Spring kunnen geven.
De basis training duurt 6 dagen. Aan de orde komt:
o Theorie psychotrauma
o De normale verwerkingsprocessen; stress, depressie, rouw
o Herkennen van normale en abnormale reacties op trauma
o Stress reductie en omgaan met stress
o Trainersvaardigheden / werken met groepen
o Leven / opvoeden in twee culturen.
De opleiding is kosteloos, maar vraagt van u een tijdsinvestering en voorwaarde is dat u alle
opleidingsdagen aanwezig bent.
De functie van Junior trainer Mind-Spring kan (voormalige) vluchtelingen de mogelijkheid
bieden om zich professioneel verder te ontwikkelen. Middels een korte opleiding en coaching
vanuit de GGZ wordt relevante werkervaring opgedaan, contacten gelegd en raken de
trainers bekend met vaktaal van de GGZ.
Na de basis opleiding is er de mogelijkheid om u verder te ontwikkelen als Mind-Spring Junior
(voor kinderen en ouders) trainer. Hiervoor bieden wij een vervolgopleiding van 3 dagen.
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U heeft een vluchtelingenachtergrond;
U spreekt Nederlands en kan goed Nederlands lezen;
U bent gemotiveerd om vluchtelingen psycho-sociale ondersteuning te bieden en
bereid om eigen ervaringen te delen;
Bij voorkeur heeft u een (para)medische, sociaal- maatschappelijke, didactische
werk/opleiding achtergrond;
U heeft ervaring met het geven van presentaties aan/trainen van een groep;
U bent geduldig en kunt goed luisteren;
U bent bij voorkeur bereid om te reizen naar AZC’s in verschillende regio’s;
U bent flexibel inzetbaar.

Arq hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als
kernkwaliteiten voor alle medewerkers.
Arbeidsvoorwaarden
o De aanstelling is tot en met 31-12-2018 met de intentie tot verlenging en uitbreiding
van contracturen. Het arbeidscontract gaat in bij de start van een eerste uitvoering
van een Mind-Spring training aan de doelgroep.
o Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur, de functie van junior trainer
is ingedeeld in FWG 50;
o De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ;
o Voor een aanstelling is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Procedure en inlichtingen
Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij Miranda Broersen, landelijk
coördinatiepunt Mind-Spring: m.broersen@arq.org of telefonisch 020-8407676
Bezoek voor meer algemene informatie: https://migratie.arq.org en http://mind-spring.org/
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 8 januari 2018 richten aan: Arq Psychotrauma Expert
Groep, t.a.v. Debora Westerheiden, P&O adviseur, onder vermelding van vacaturenummer
17 12 02 Junior trainer Mind Spring.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in januari 2018, week 3 en 4.
De opleiding start in februari 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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