
 
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 Nieuw-West zoeken wij een: 
 
 

Ambulant Begeleider 

 voor onze herstartstudio’s/omslagwoningen in Nieuw-West 

32 uur per week 

 

 
Wat ga je doen?  
Als Ambulant begeleider wakker jij de vlam aan bij jouw cliënten. Voor onze cliënten gaat dat 
over eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Verantwoordelijkheid om andere invulling te 
geven aan hun leven. Daar start jullie samenwerking en het doel van de meeste cliënten; zo 
zelfstandig mogelijk functioneren en deel uitmaken van de maatschappij. De doelen, die jij 
samen met je cliënt helder maakt, zet je in een ondersteuningsplan. Een manier om met 
structuur en focus die vlam levend te houden. Jouw coachende stijl en creativiteit is 
bepalend in dit traject van ontwikkeling en groei. Je gaat het niet voor ze doen, maar helpt 
hen het zelf te doen. 
 
Jouw cliënten zijn volwassen mensen met problemen op verschillende vlakken. Vaak 
ontstaan de problemen uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als 
verstandelijke beperkingen of een combinatie hiervan (triple diagnose).  
De communicatie, afstemming en uitwisseling met je collega’s op de voorzieningen, is van 
groot belang. Net als de afstemming met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of 
instanties. Alleen zo bereiken we met elkaar het beste met en voor onze cliënten.  
 
Je cliënten wonen zelfstandig in de herstartstudio’s Dolhaantjesstraat en/of in de 
omslagwoningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste 
stappen in hun hersteltraject maar door o.a. schuldenproblematiek nog niet kunnen 
uitstromen naar een zelfstandige woonruimte. Ze oefenen in de herstartstudio’s met het 
zelfstandig wonen en krijgen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheden. Als dit goed gaat 
kunnen ze binnen 2 jaar doorstromen naar een zelfstandige woning.  
 
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.  
 
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:  

• Een relevante MBO kwalificatie (bijvoorbeeld maatschappelijke Zorg – specifieke 
Doelgroepen, MBO SPW); 

• gericht bent op mogelijkheden van mensen en situaties en buiten kaders kunt 
denken; 

• optimistisch, met groot vermogen tot aanpassing aan veranderingen; 

• in staat bent om grenzen te stellen en deze te bewaken. 

• Ervaring met onze doelgroep (volwassen mensen met o.a. psychiatrische en of 
verslavingsproblemen)  alsmede het ambulant kunnen werken;  

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in 
ontwikkeling voor de periode van in eerste instantie een jaar. 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 Evelien van der Wal, Zorgcoördinator, 
06-0640877977. Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met 26 oktober mailen naar 
werving@permens.nl onder vermelding van ‘Ambulant Begeleider DHS’. 
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