
Woon -en Ambulante begeleider HBO & MBO-
niveau 4 

Functieomschrijving 
Humane Zorg is een cros-culturele zorgorganisatie die volwassenen in Zuid-Holland helpt en 
ondersteunt bij hun ontwikkelingsproblemen. Wij bieden WLZ, WMO-Begeleiding en 
Forensische Zorg. Wij richten ons voornamelijk op jongvolwassenen (18-35) met een licht 
verstandelijk en/of psychische beperkingen.


Humane Zorg biedt zorg op het gebied van verblijfszorg, ambulante begeleiding en 
dagbesteding. I.v.m. groeiende cliëntenbestand zijn wij per medio/eind oktober 2021 op zoek 
naar: Woon -en Ambulante begeleider, parttime of fulltime.


Functieomschrijving:


Als begeleider ben je verantwoordelijk voor de (extramurale) begeleiding van de cliënten volgens 
vastgestelde afspraken in het zorgplan met als doel zelfredzaamheid en participatie via opleiding 
en werk. Voornaamste doelstelling van de begeleiding is dat de cliënt zelfstandig kan en blijft 
wonen.


Functie eisen


Wat verwachten wij van jou?


• Je hebt een Mbo-niveau4 Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener, Sociaal 
Werker of HBO Agogisch werker, Social Worker, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening diploma;


• Je hebt affiniteit ervaring met de doelgroep;

• Je hebt ervaring met LVB en in de psychiatrie;

• Je bent bereid om onregelmatig te werken;

• Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar.

• Als persoon ben je daadkrachtig, communicatie- en organisatievaardig, 

zelfstandig, creatief, klantgericht, proactief en zeer betrouwbaar;

• Je kunt goed samenwerken, denkt in kansen en mogelijkheden en je hebt humor;

• In het bezit van rijbewijs B (vereist)

· Affiniteit met de doelgroep is een must!


Vaardigheden


• Organiserend vermogen

• Goede communicatieve eigenschappen

• Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

• Zelfstandig kunnen werken in een grijs gebied


Attitude


• Flexibel

• Doortastend

• Stressbestendig

• Creatief




Wat bieden wij:


• Goede primaire en secundaire voorwaarden volgens cao Sociaal Werk. 
Inschaling o.b.v. diploma en ervaring.


• Een uitdagende en afwisselende functie voor 28-36 uur in de week, binnen een 
groeiend bedrijf met zelfstandigheid, gezellige collega’s en een informele 
werksfeer;


Vergewisplicht middels verklaring omtrent goed gedrag (VOG)


Secundaire arbeidsvoorwaarden:


• Flexibele werkuren

• Reiskostenvergoeding

• Dertiende maand/ Eindejaar Bonus

• Budget voor professionele ontwikkeling

• Bedrijfstelefoon en laptop

• Pensioen


Contractduur minimaal 12 maanden


Soort dienstverband: Fulltime, Parttime


Salaris: €2.500,00 - €3.500,00 per maand


Parttime uren of 36 per week


Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd


Salaris: €2.500,00 - €3.500,00 per maand
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