AMBULANT BEGELEIDER 24-32 UREN

Wij zijn per direct op zoek naar een Ambulant begeleider (standplaats Hoogezand/Sappemeer). Je geeft
inhoudelijke begeleiding aan gezinnen en je geeft een eigen draai aan solistisch werken binnen
teamverband. Ben jij diegene die initiatief neemt en gestructureerd en zelfstandig te werk gaat? Lees dan
verder!
Wat ga je doen?
Als Ambulant begeleider ben jij verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het
samenwerkingsplan. Zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding binnen de mogelijkheden van
het gezin tot zijn recht komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind/ de jongere wordt gerealiseerd.
Als Ambulant begeleider treed je zelfstandig op binnen het traject. Het komt voor dat je betrokken bent vanaf
het de intake tot aan uitstroom. Vanuit meerzijdige partijdigheid probeer je de opstelling van ieder gezinslid te
begrijpen en erkenning te geven aan ieders behoeften en hulpvragen. Hierbij is het van belang oog te hebben
voor de veiligheid in het gezin.
Daarnaast draag je zorg voor rapportage en verslaglegging over de voortgang van de behandeling.
JIJ als Ambulant begeleider?
• Activerende begeleiding naar zinvolle dagbesteding, school, (vrijwilligers)werk of iets anders;
• Opstellen van het SMART geformuleerd samenwerkingsplan in samenwerking met het gezin/ systeem en
stelt deze gaandeweg bij waar nodig;
• Adviserende rol, in overleg met de Orthopedagoog over de best passende individuele methode en bewaakt
de voortgang en stelt plan bij na gezamenlijk overleg;
• Biedt begeleiding in het gezin/ systeem bij het vertalen van het samenwerkingsplan in concrete acties ter
versterking van het gezin/ systeem en legt deze ter toetsing voor aan het team met relevante
betrokkenen;
• Zorgdragen voor volledig cliëntdossier;
• Ondersteunt het gezin/ systeem bij de uitvoering van het samenwerkingsplan door het bieden van
complexe individuele begeleiding.
• Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen.
• Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere
en coacht de kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg
hulp;
• Ondersteuning bij het onderhouden van contacten ter versterking van netwerk cliënt en met aan de cliënt
betrokken instantie;
• Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en
onderneemt op basis hiervan passende actie. Reageert adequaat in crisissituaties;
• Beheert afspraken en signaleert acties (termijnen en/of naderende overschrijding);
• Evalueren van de hulpverlening en afstemmen van hulpverleningsproces (multidisciplinair);

Wat verwachten we van jou?
Jij bent iemand die up-2-date is van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je doet actief mee met overleggen
en geeft input. Jij weet om te gaan met complexe casuïstiek en multidisciplinaire hulpverlening en je beschikt
over de nodige vaardigheden om cliënten te ‘activeren’. Bovendien vinden we leren van elkaar erg belangrijk,
ook jij pakt hierin een rol. Jij geeft feedback binnen het team en in gebruik zijnde methodieken en bent in staat
om kritisch naar je eigen ontwikkeldoelen te kijken. Aanvullende competenties:
•
•
•
•

Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en proactief;
Signalerend en probleemoplossend vermogen;
Stressbestendig en improvisatievermogen;
In staat zijn te werken in een resultaatgericht team;

JIJ beschikt over...
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening is een must;
Aangevuld met een IAG opleiding is een pré;
SKJ registratie is een must;
Heeft aantoonbare (ruime) ervaring in de jeugdzorg;
Ervaring met de werkwijze Signs of Safety is een pré;
Je hebt een 07:00 tot 18:00 mentaliteit;
In bezit van een rijbewijs en auto.

Wat bieden wij?
• Een flexibele functie met ruimte en aandacht voor eigen ontwikkeling;
• We bieden een dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie om een langdurige samenwerking aan te
gaan en bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband;
• Reiskostenvergoeding (gemaximeerd)
• Tegemoetkoming zorgkosten;
• Eindejaarsuitkering èn vakantiegeld;
• Informele werksfeer en een gezellig team.
Sollicitatieprocedure
Stuur je motivatie en CV vóór 31 juli 2021 naar info@cbphetsamenhuis.nl. Ben je enthousiast maar heb je nog
vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met de afdeling HR tel. 050 - 30 59 200. Het overleggen
van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.

