Vacature ambulant hulpverlener
Locatie: Regio Twente
Werkveld: Jeugd en WMO
Opleidingsniveau: niveau 4/5
Arbeidstijd: Parttime
Aantal Uur: 4-6 uur
Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd, met uitzicht op verlenging
CAO: Gehandicaptenzorg
Ondernemend, praktisch, ervaren, doordacht, persoonlijk, kleinschalig en gedreven; die woorden
kenmerken de inzet van CBK ambulant.
De ondersteuning bieden die nodig is, zolang het nodig is. Bijsturen als het moet en samen doorgaan
totdat het doel bereikt is. Vasthouden om ze daarna 'groter, sterker en vaardiger' los te laten.
De kleinschaligheid zorgt ervoor dat er snel geschakeld wordt, er maatwerk wordt geboden en dat
de cliënten op hun eigen wijze en tempo leren en ontwikkelen.
De ondersteuning die CBK ambulant biedt is persoonlijk, gericht op wat er kan, afgestemd op de
woon- en leefsituatie en passend bij wat de hulpvrager en het gezin nodig hebben. Maatwerk bieden
op basis van doordachte methodes, ervaring en de behoeften en mogelijkheden van de hulpvrager
en het gezin; dat is waar CBK ambulant sterk in is.
CBK ambulant biedt ondersteuning die voorkomt uit de WMO en de jeugdwet. De cliënten wonen in
een van de 14 Twentse gemeenten. De ondersteuning wordt toegekend op basis van een indicatie.

Als ambulant hulpverlener ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan
en het begeleiden van de cliënt aan de hand van hulpvragen/ doelen die je samen opstelt en
aansluiten bij de indicatie. Je werkt multidisciplinair en je zet lijnen uit. Je hebt een helikopterview
waarbij je overzicht houdt op de kwaliteit van zorg, maar ook de ureninzet vanuit de indicatie. Je
werkt cliënt gericht en indien nodig betrek je het netwerk van de cliënt.
Je werkt zelfstandig en durft kritisch te zijn.
Samengevat ben jij:
• Verantwoordelijk in het opstellen van een ondersteuningsplan en het uitzetten van de
gewenste acties.
• Je houdt overzicht en stuurt aan waar nodig
• Je bent een bron van kennis als het gaat om de WMO, jeugdwet en WLZ
Wij vragen:
• Een afgeronde zorggerichte of agogische opleiding op minimaal niveau 4 of een afgeronde
HBO- opleiding SPH en MWD.
• SKJ-registratie Jeugd en gezinsprofessional (niet verplicht)
• Minimaal 2 jaar ervaring, bij voorkeur in de ambulante hulpverlening
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto

•
•
•

Flexibiliteit; Uren sluiten niet altijd op elkaar aan en kunnen onregelmatig zijn. Soms in het
weekend of ’s avonds.
Kennis van diverse methodieken zoals Triple-P, Geef me de 5, ACT, oplossingsgericht werken
en systeemgericht werken.
Een enthousiast persoon met passie voor het vak!

Wij bieden
• Een plek voor 4-6 uur per week
• Een aanstelling voor de duur van 12 maanden, verlening behoort tot de mogelijkheden
• Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, min (FWG40 min. €2.025,-/ max. €2.993,-)
bij een fulltime dienstverband.

Reacties
Je kan reageren tot 31-12-2021 naar administratie@cbk-ambulant.nl
Voor meer informatie kun je altijd contact op nemen met; Charon Boomkamp, 0653470939
VOG
CBK is verplicht om van nieuwe medewerkers, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te
hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt
aangegaan.

