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Vacature: Ambulant begeleider (per direct)
Wie zijn we?
Zorggroep Triade is een zorgorganisatie gevestigd in Brunssum die voor het Ministerie van Justitie
en Veiligheid en de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) actief is in de Zuid- en MiddenLimburgse gemeenten. Daarnaast leveren we zorg aan mensen met een indicatie Wet langdurige
zorg (Wlz) en dit doen we op basis van een Wlz-overeenkomst met CZ Zorgkantoor. Zorggroep
Triade is een Wtzi- toegelaten zorgaanbieder, ISO 9001: 2015 gecertificeerd en lid van
branchevereniging VGN.
Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen. We
kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven
behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid.
Hoe ziet je werkdag uit?
Je start je werkdag met een huisbezoek aan Sonja. Sonja woont sinds kort op zichzelf, dus jullie
bespreken hoe het gaat en waar zij tegenaan loopt en zoeken samen naar oplossingen. Daarna
sluit je aan bij het regioteamoverleg. Op kantoor bel en app je ook nog met een aantal cliënten om
te vragen hoe het gaat en huisbezoeken te plannen. Verder bel je nog met diverse ketenpartners,
waaronder het Veiligheidshuis, een Wmo-consulent en reclassering.
Bij je volgende huisbezoek maak je samen met Koen een weekrooster en je gaat samen met hem
boodschappen doen. Tijdens de wandeling naar de supermarkt probeer je te achterhalen wat de
oorzaak was van zijn agressieve gedrag eerder die week en hoe hij hier anders mee kan omgaan.
Aan het einde van de middag ga je nog thuis langs bij een cliënt die van haar fiets is gevallen,
mogelijk doordat ze onder invloed van middelen was. Ze is nogal geschrokken en samen met haar
bel je de huisarts voor pijnstillers.
Voordat je naar huis gaat, heb je alle belangrijke zaken gerapporteerd en een begeleidingsplan
bijgewerkt. Ook heb je nog telefonisch contact met je intaker forensische zorg over een mogelijk
nieuwe cliënt voor in je caseload.
De taakinhoud van een ambulant begeleider kan aanzienlijk verschillen. Soms ligt de nadruk op
ondersteuning bij ontwikkeling, training en/of opvoeding, dan weer op ondersteuning van de cliënt
in de woon-, leef-, en/of werksituatie. Steeds geldt dat er wordt gewerkt met respect voor de
autonomie en keuzevrijheid van de cliënt. De ondersteuning en begeleiding is gericht op een
optimale ontplooiing van de burger, waarbij we insteken op minimale afhankelijkheid en maximale
zelfstandigheid.
Je wordt ingezet binnen één of meerdere regioteams (Parkstad, Westelijke Mijnstreek en/of
Maastricht).
Wat breng jij met je mee?
• Een diploma van een vakgerichte opleiding (bijv.: medewerker maatschappelijke zorg
niveau 4 of HBO Social Work);
• Relevante werkervaring;

1 van 2

•
•
•
•
•

Kennis en praktijkervaring m.b.t. de sociale kaart;
Inlevingsvermogen. Je kunt met spanningsvolle situaties omgaan en kan mensen
begeleiden en motiveren naar een volgende stap in hun leven;
Zelfstandigheid en lef. Je durft jouw eigen beslissingen te maken;
Stabiliteit. Je biedt cliënten een vertrouwde en veilige basis;
Een (eigen) spiegel. Je bent in staat om te reflecteren op jezelf en collega’s.

Wij bieden:
• Een informele werkomgeving bij een ondernemende organisatie;
• Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg;
• Een laptop, smartphone & bedrijfsauto.
Verdere informatie
Wij ontvangen graag van jou een motivatiebrief en CV. Beide documenten kunnen worden
verstuurd aan info@zgtriade.nl.
Neem gerust contact op met Bob Evers (Manager Zorg) bij vragen over de inhoud van de functie.
Rick van de Roer (HR-Consultant) is de contactpersoon bij vragen over de procedure. Zij zijn beiden
bereikbaar via bovenstaand mailadres en/of op telefoonnummer 045 – 8200 400.
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