VACATURE
Senior Persoonlijk ambulant begeleider
in Deventer e.o. 24-28 uur
De organisatie
Stichting ZorgTendens is een jonge, nog kleine, maar zeer
enthousiaste en gedreven organisatie. Wij bieden
verschillende vormen van zorg aan (jong)volwassenen:
• Kamertraining voor (jong)volwassenen in de leeftijd
van 18 tot ca. 25 jaar. Er wonen 4 of 5 cliënten in een
trainingshuis van Stichting ZorgTendens, waar ieder
een eigen (slaap)kamer huurt en daarnaast gebruik maakt van een
gemeenschappelijke woonkamer, keuken, badkamer en toilet). In deze woning
ontvangen zij individuele (ambulante) begeleiding;
• Ambulante begeleiding en gezinsondersteuning aan cliënten vanaf 18 jaar en aan
(jonge) gezinnen. De cliënten wonen zelfstandig en worden thuis begeleid.
Onze doelgroep
Bij onze cliënten is sprake van een psychische of psychiatrische stoornis, een licht
verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Zij kampen met uiteenlopende
problemen op praktisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben o.a. hulp nodig op
psychisch vlak, bij het regelen van financiën of algemene regelzaken, bij het runnen van een
huishouden, bij plannen en organiseren of bij de opvoeding van één of meerdere kinderen.
Functieomschrijving
Als Persoonlijk ambulant begeleider ga je zelfstandig (op afspraak) langs bij cliënten in onze
trainingshuizen of bij hen thuis. Je biedt begeleiding en ondersteuning bij hun hulpvragen en
werkt samen met hen aan hun persoonlijke leerdoelen die zij samen met jou en onze
gedragswetenschapper hebben opgesteld. Deze begeleiding en ondersteuning kan o.a.
bestaan uit het bieden van structuur, het vinden en behouden van passend onderwijs of
werk, het leren van adequate emotieregulatie en sociaal-emotionele vaardigheden,
overzicht krijgen en houden in financiën, huishoudelijke taken.
Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega die ons team komt
versterken. Je hebt affiniteit met onze doelgroep en weet cliënten aan je te binden door hen
een gevoel van veiligheid en stabiliteit te geven binnen jullie samenwerkingsrelatie. Onze
cliënten moeten het gevoel krijgen dat ze op jou kunnen bouwen. Je weet daarbij een juiste
balans te vinden tussen duidelijke grenzen stellen en op de juiste momenten de teugels te
laten vieren; je hebt zicht op deze dynamiek en weet hier goed op in te spelen. Daarnaast
ben je geduldig en heb je een lange adem, wij geven onze cliënten namelijk veel kansen om
te groeien naar zelfstandigheid.

Functie-eisen
• Je hebt een relevante hbo-opleiding binnen de zorg of het sociale werkveld afgerond,
zoals Social Work;
• Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring;
• Je bent assertief en proactief;
• Je bent gemotiveerd en hebt een groot doorzettingsvermogen;
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Je bent flexibel, bereid op onregelmatige tijden te werken en kunt goed plannen;
• Je hebt oog voor detail, maar kunt tegelijk een situatie van bovenaf
beoordelen (helicopterview);
• Kennis van de sociale kaart in de regio Deventer is een pré;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
Wat bieden wij?
• Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie waarin ruimte bestaat voor eigen
inbreng en initiatieven;
• Een team waarbij kwaliteit van zorg, de cliënt en onderlinge samenwerking centraal
staan, maar ook zeker gezelligheid en humor! Wekelijks lunchen we samen en is de sfeer
zeer goed;
• Salariëring volgens CAO GGZ (FWG 45).
Reageren
Denk jij in deze functie de uitdaging te vinden waarnaar jij op zoek bent en zie je het zitten
om ons team te komen versterken en samen verder te groeien, dan ontvangen wij heel graag
jouw CV en motivatie voor 30 april 2022. Je sollicitatie kun je mailen naar
info@zorgtendens.nl. Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, dan kun je contact
opnemen met Marieke de Weerd, m.de.weerd@zorgtendens.nl, 06 - 18 46 86 77.
Op onze website www.zorgtendens.nl kun je meer informatie vinden over onze visie en
missie, kernwaarden, maar ook stellen je nieuwe collega’s je aan je voor!

