Ambulant Begeleider bij INIZO
Afdeling: Inizo Ambulant

Inizo is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan jongeren (10-25
jaar) met autisme in combinatie met aanverwante stoornissen en/of onbegrepen gedrag.
We kijken daarbij naar de behoeften die achter het onbegrepen gedrag verborgen liggen.
Hierbij nemen wij de kracht van mensen als uitgangspunt waardoor zij kunnen groeien en
hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van
zoveel mogelijk succeservaringen en het voorzichtig oprekken van iemands ‘comfort zone’.
We creëren voor onze werknemers een uitzonderlijke werkomgeving met veel ruimte voor
het werken aan een relatie met de cliënt. Een goede werkrelatie tussen de werknemer en
de cliënt is de basis tot successen en altijd ons uitgangspunt. Dankzij onze kleinschalige en
flexibele aanpak kunnen wij goed inspelen op de unieke behoeften van onze cliënten,
medewerkers én opdrachtgevers. Wij kijken naar wat er wél mogelijk is. Zo helpen we
mensen uit de knel en bieden wij voor een ieder de gepaste zorg.
De functie
Voor onze ambulante afdeling zoeken wij mensen die ons team willen versterken. Je zal
individuele begeleiding gaan bieden aan jongeren die vastgelopen zijn binnen andere
vormen van dagbesteding en het (speciaal) onderwijs. Samen met jouw collega’s binnen
het ambulante veld vind je voor de cliënten een juiste balans tussen schoolse
activiteiten, dagbesteding en ontspanning. Het is voor deze functie noodzakelijk dat je
stevig in je schoenen staat, geduld kan opbrengen en een groot incasseringsvermogen
hebt.
Begeleiders met ervaring in zorg en/of jongerenwerk worden uitgenodigd te
reageren. Belangrijk is dat je affiniteit hebt met de doelgroep, inzicht hebt in de
psychiatrische problematiek van cliënten en hier op adequate wijze op kan inspelen.

Wat ga je doen?
Zorg dragen voor een goede, zinvolle tijdsinvulling voor de cliënten
Werken aan doelen zoals omschreven in het behandelplan
Zorg dragen voor het opstellen en de uitvoering van het zorgdossier
Contact onderhouden met het netwerk van de cliënten en externe
hulpverleningsinstanties
Toewerken naar een verbeterde gezinssituatie, re-integratie binnen het
(speciaal)onderwijs en/of een beschutte werkplek.
Je bent sparringpartner voor deze jongeren en gaat met ze in gesprek over hun gevoelens,
hun dagelijkse bezigheden en hun ontwikkeling. Hiernaast draag je actief bij aan
samenwerking, afstemming en kwaliteit van de werkzaamheden. Je deelt inhoudelijke
kennis vanuit je eigen specialisme en spreekt collega’s aan op hun
verantwoordelijkheden.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in bezit van een afgeronde sociaal-agogische opleiding op MBO(4) of HBO
niveau.
Je herkent jezelf in onze visie en werkwijze.
Je hebt ervaring met begeleiding van mensen met autisme.
Je bent empathisch maar weet je mannetje te staan.
Je kan omgaan met onbegrepen gedrag en agressie.
Je bent in het bezit van een rijbewijs en je bent bereid de eigen auto te gebruiken
gedurende de werkzaamheden.
Je werkt zelfstandig en je beschikt over een hoop verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen

Wat bieden wij:
•

Een dienstverband voor bepaalde tijd met een proeftijd van 1 maand. Bij
goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband.

•

Een regelmatig arbeidsrooster waarbij de werkdagen en het aantal uren (16-36
uur) in overleg worden vastgesteld
Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg; FG 35
of FG 40.
Je maakt deel uit van een organisatie die in ontwikkeling is en mogelijkheden biedt
om mee te denken en te ondersteunen bij het implementeren van processen.
Je bent onderdeel van een fantastisch team, dat open staat voor reflectie en elkaar
de hand toereikt wanneer dat nodig is.

•
•
•

Interesse?
Reageer dan snel mét CV én motivatiebrief op deze vacature.
Heb je vragen met betrekking tot deze vacature? Neem gerust contact op met Sven
Toussaint, Manager van de locatie via 06-82524284 / s.toussaint@inizo.nl of bezoek onze
website voor meer informatie. (www.inizo.nl)

