Zorgokee is een professionele en HKZ gekwalificeerde zorgorganisatie. Wij bieden
gespecialiseerde individuele begeleiding en Zorg In Onderwijs aan kinderen/jongeren en
(jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte
verstandelijke beperking. Zorgokee biedt eveneens Beschermd Wonen aan op diverse locaties
in de regio Zuid Oost Brabant. Iedere cliënt is uniek en stelt ons een andere vraag die we vanuit
een maatwerkconcept benaderen. Dit maakt dat je werkomgeving dynamisch is en daagt je uit
om al je talenten in te zetten.
MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en
volwassenen met psychiatrische problematiek. MAKS’ers willen dat cliënten verder komen,
gebruiken bewezen technieken om hen hierin te begeleiden. In Noord-Brabant en Rivierenland
ondersteunen onze MAKS’ers volwassenen en kinderen/ jongeren en hun directbetrokkenen bij
het omgaan met problemen die zij ervaren.
Onze specialistische kennis combineren wij met menselijkheid, nabijheid en lef. Zo komen onze
cliënten verder!
Momenteel zijn we voor beide organisaties op zoek naar een:
Persoonlijk (Ambulant) Begeleider Regio Den Bosch / Oss
(24 tot 32 uur per week)

Wat houdt de functie in:
Jouw cliënten zijn een combinatie van de doelgroep Kind & Jeugd en Volwassenen. Jij coacht
jouw cliënten en hun directbetrokkenen in hun eigen leefomgeving zodat zij zo zelfstandig
mogelijk deel kunnen nemen aan onze samenleving. De basis van je werkwijze is een goede
werkrelatie waarbij je inzicht geeft en samen met cliënten het hulpverleningstraject vormgeeft.
Hierbij stimuleer je zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en ga je resultaatgericht te werk.
Als ambulant begeleider:
 Plan en organiseer jij zelf de werkzaamheden;
 Werk je zelfstandig en kom je bij de cliënten thuis;
 Ben je onderdeel van een team voor casusbesprekingen en gezamenlijk begeleiden van
complexe casussen.

Wat vragen wij van onze nieuwe collega:
 Je bent afgestudeerd HBO-er Sociaalpedagogische hulpverlening, Maatschappelijk werk
& dienstverlening, Social Work, Pedagogiek of Verpleegkunde;
 Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met ambulante begeleiding binnen de psychiatrie;
 Je bent SKJ of BIG geregistreerd of er is zicht op dat je dit op korte termijn kunt behalen.
Het accent van de doelgroep is namelijk Kind & Jeugd;
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en weet jouw boodschap op de ander af
te stemmen;



Je hebt een gedreven, enthousiaste, proactieve, zelfstandige, zorgvuldige en integere
werkhouding.

Wat bieden wij:
Een interessante en afwisselende baan, waar je ook de kans krijgt specifieke kennis op te doen
en je verder kunt ontwikkelen doormiddel van opleidingsmogelijkheden.
Een salaris conform cao en een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Interesse:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde criteria, dan maken wij graag
kennis met jou! Stuur je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk onder vermelding van de functie
naar sollicitatie@zorgokee.nl.
Indien je inhoudelijke vragen hebt over de functie, neem dan contact op met Lian Vos van
Zorgokee, telefoonnummer: 06-14866744.

