
 
 

Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even anders’ 
Dat is waar wij voor staan en dat zoeken we ook in jou. Wij zijn perMens. Wij werken met en 
voor mensen in een zeer kwetsbare positie. We bieden en ontwikkelen wijkgerichte zorg, 
straathoekwerk, activering, opvang en woonvormen.  
 
Voor ons team in Amsterdam Noord zoeken wij per direct een: 
 

Ambulant Begeleider  

(zwangerschapsvervanging)  

32 uur per week per medio oktober 2021 

  

 
 
Wat ga je doen?  
Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassen mensen 

met problemen (ook zorgmijdend) vaak op verschillende levensgebieden voortkomend uit 

zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen of 

een combinatie hiervan (triple diagnose). Samen breng je in kaart wat de wensen en 

behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je 

cliënt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de 

maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf 

verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je 

collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of 

instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en 

problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent erop gericht 

om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, 

flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms 

vanuit een onverwachte invalshoek kunnen komen.  

Het is een zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid. Je werkt ambulant en 

organiseert je werkzaamheden en afspraken zo dat cliënten de begeleiding ontvangen waar 

ze recht op hebben of die ze nodig hebben. Je bent flexibel in je werktijden en je stemt deze 

af met de cliënt. Voor het goed kunnen uitvoeren van je werkzaamheden is ervaring met 

zowel de doelgroep (volwassenen met o.a. psychiatrische en of verslavingsproblemen) als 

het ambulant kunnen werken een must. 

Het werkgebied is Amsterdam Noord. Als Ambulant begeleider kun je zowel cliënten 

begeleiden die woonachtig zijn op een van de 24-uur locaties als cliënten die zelfstandig 

wonen of gebruikmaken van andere vormen van wonen (bijvoorbeeld wijkzorg of cliënten in 

een omslag-woning). 

Wie zijn wij? 

Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef! 

Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de 

enige manier is om anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op, mensen in een zeer 

kwetsbare positie in onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  

 

 



 
Wie ben jij? 

Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit. Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker? 

Waar blink je in uit? Wat heb je nog te leren? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden! 

We willen je ook vast informeren over onze ‘must-haves’ om met elkaar te kunnen werken. 

Dat zijn jouw vaardigheden om te reflecteren, luisteren, contact te maken en 

probleemoplossend te werken. Je kunt een VOG overleggen en natuurlijk heb je een groot 

hart voor mensen in een zeer kwetsbare positie. Wij worden nog nieuwsgieriger naar jou, als 

jij:  

 

• Beschikt over een relevante mbo kwalificatie (bijvoorbeeld maatschappelijke Zorg – 

specifieke Doelgroepen, MBO SPW); 

• Uitstekende sociale vaardigheden hebt;  

• Motiveert en inspireert en gericht bent op de mogelijkheden van mensen en situaties, 

op zoek naar de beste resultaten;  

• Je optimistisch bent en het vermogen hebt problemen vanuit verschillende 

invalshoeken te benaderen en op te lossen;  

• Kennis hebt van, inzicht in en ervaring met relevante coaching methoden;  

• Bereid bent om vakantievervanging te doen voor collega’s en/of extra taken zoals 

bijvoorbeeld deelname aan projecten en werkgroepen. 

 

Wat bieden wij?  

Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in 

ontwikkeling voor een periode van zeven maanden vanwege zwangerschapsvervanging. Na 

een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben we jou ook bij 

nodig. Jouw salaris is conform de cao Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante mbo 

opleiding is dat schaal 7. Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal 

€ 2.501,-- en maximaal € 3.494,-- bruto per maand, bij een dienstverband van 36 uur per 

week.  

 

Daarnaast bieden wij o.a. een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een 

loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om jouw sterker in jouw werk te maken. 

Denk aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en 

reanimatie.  

 

Solliciteren?  

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Karl Kaspers, teamleider,  

06-14013599 

Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 16 september mailen naar werving@permens.nl 

onder vermelding van ‘ambulant begeleider Noord’.  

 

De gesprekken vinden plaats op woensdag 22 september op woonlocatie GJ 

Scheurleerweg Amsterdam Noord  
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