Vacature: woon- en ambulant
begeleider
Wie zijn wij?
Wij zijn AB Het Spectrum en we bieden ambulante
begeleiding aan cliënten met een diagnose in het
autistisch spectrum (ASS), en/of in combinatie met
een gedragsstoornis zoals ADHD of ODD. De
ondersteuning wordt geboden aan kinderen, jongeren
en volwassenen met een gemiddeld tot hoog IQ. AB
Het Spectrum onderscheidt zich van andere
organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt in
plaats van aanbodgericht. De begeleiding wordt
volledig afgestemd op de individuele cliënt.
Dit ga je doen:
Als woon- en ambulante begeleider heb je een
ambitieuze combinatie functie. Als woonbegeleider
werk je samen met collega woon-, ambulant
begeleiders op onze twee woningen in Amersfoort.
Als ambulant begeleider begeleid je cliënten door
middel van (huis)bezoeken.
Je breng je de hulpvraag van onze cliënten en hun
(sociale) omgeving in kaart en krijgt zodoende zicht
op de veranderwensen en ambities van de cliënt.
Deze veranderwensen worden samen met de cliënt
vastgelegd in het begeleidingsplan. De begeleiding
kan ingezet worden als coaching/advies, aanleren van
vaardigheden op zowel praktisch als sociaalemotioneel gebied en kan gericht zijn op alle
levensfacetten zoals wonen, school, werk en/of vrije
tijd. De nadruk van onze begeleiding ligt vooral op de
mogelijkheden van de cliënt. Doordat jij je bijdrage
levert aan een veilige en vertrouwde leefomgeving,
bevorder je de zelfredzaamheid en/of het
psychosociaal welbevinden van de jeugdigen en
volwassenen zodat zij hun doelen kunnen behalen.
Bij AB Het Spectrum krijg je kansen je te ontwikkelen.
Zo zien wij wanneer je talent hebt en krijg je de
mogelijkheid om deze functie te combineren met een
nevenrol. Je kunt de volgende nevenrollen
combineren met de functie ambulant begeleider:
intaker - interne trainer – kwaliteitsondersteuner.
Zo wordt je werk nóg interessanter en kun jij bij ons je
professionaliteit verder uitbouwen.

Dit ben jij:
• Je hebt een relevant mbo4 of hbo-diploma
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de
(jeugd)hulpverlening, ervaring met autisme is een
pre
• Een SKJ-registratie is een pre
• Je hebt een rijbewijs en de beschikking over een
auto
• Je bent woonachtig binnen een straal van 20 km
van Amersfoort
• Je bent flexibel inzetbaar. Je bent ook inzetbaar bij
ziekte en vakantievervanging
• Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed
zelfstandig werken
• Je hebt overtuigingskwaliteiten, je bent creatief in
het bedenken van oplossingen, zelfstandig,
evenwichtig en stressbestendig en beschikt over
een goed relativeringsvermogen en een gezonde
dosis humor.
Dit krijg je:
• Een startsalaris tussen de € 2.407 en € 3.101
(o.b.v. 36 uur)
• Een structurele 13e maand
• Vakantiegeld
• Reiskostenvergoeding
• Een contract van 7 maanden met uitzicht op een
vast contract
• Bovenwettelijk verlof en LFB-uren
• Laptop en smartphone
• Flexibele werktijden; je beschikt over je eigen
caseload en agenda
• Buddy-begeleiding
• Coaching, intervisie en ondersteuning om jouw
persoonlijke doelen te behalen
• Scholing op het gebied van autisme en het
toepassen van verschillende methodieken
• Mogelijkheid om je SKJ-certificering te krijgen

Ben jij onze ontbrekende puzzelstuk? Dan
ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief op
werkenbij@abhetspectrum.nl
Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je
telefonisch contact opnemen met onze P&O Adviseur
Diana Went op telefoonnummer 06-488 377 32 of deze
schriftelijk stellen via werkenbij@abhetspectrum.nl
(acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

