
 
 

 

Stichting JY is op zoek naar een nieuwe collega!  
  

Stichting JY 
Stichting JY is er voor mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt en 

begeleiding nodig hebben om hun dagelijks leven weer vorm te geven. In vaktaal: cliënten met 

(complexe) problematiek die meerdere leefgebieden raakt. Onze cliënten hebben een indicatie 

vanuit de WMO of WLZ. In alles wat we doen staat de cliënt centraal. Onze begeleiding is daarom zo 

kort mogelijk maar zo lang als nodig en erop gericht op dat cliënten hun kracht en mogelijkheden 

hervinden.  

 

Ambulant begeleider 
Dit ga je doen 

Als ambulant begeleider draag je actief bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. 

Je werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de coördinator 

zorg en andere betrokken disciplines. 

 

Iets specifieker 

We willen het beste voor onze cliënten en hebben daarom flink wat wensen. Wij zijn betrokken, 

samenwerkend en betrouwbaar en verwachten dat nieuwe collega’s dit ook zijn. Daarnaast zijn er  

enkele belangrijke specifieke punten voor deze functie. Uiteraard komen er meer ter sprake als we je 

mogelijk uitnodigen voor een gesprek. 

 

Je herkent en signaleert mogelijke knelpunten in de directe hulpverlening en bespreekt dit o.a. met 

de coördinator zorg.  

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het begeleidingsplan dat is vastgesteld in 

samenspraak met de cliënt en eventueel externe disciplines. 

Je kunt je volledig vinden in mens- en oplossingsgericht begeleiden en werkt volgens deze 

methodieken.   

Je rapporteert volgens de richtlijnen in het cliëntendossier over de verrichte werkzaamheden.  

Je zorgt dat het begeleidingsplan binnen het beschikbare budget/ uren wordt uitgevoerd.  

  

Wat we vragen 
Je opleidingsniveau is minimaal MBO 4 of HBO, bijvoorbeeld SPW 4, Social Work of Persoonlijk 

begeleider specifieke doelgroepen. Je hebt kennis van sociale systemen en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Over psychiatrische en psychosociale problematiek kun je ons ook nog het nodige 

vertellen. Verder ben je creatief in het bedenken en organiseren van netwerkopbouw en sociale 

contacten en ben je in het bezit van eigen vervoer. Bereikbaarheidsdienst en waar nodig avond of 

weekend werken behoort tot de functie. 

  

Wat we bieden 
We hebben een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf en uit de cliënt te halen 

en mee te denken met de organisatie. Je collega’s zijn gepassioneerd in hun werk en tonen zich 

betrokken bij zowel hun cliënten als naar collega’s en de organisatie. Stichting JY valt onder de cao 

Sociaal Werk.  

 

 



 
 

Salaris  
Inschaling vindt plaats conform cao. 

Inschaling schaal 6 of 7 afhankelijk van diploma en werkervaring. 

(Schaal 6 maximaal € 3428,- of schaal 7 maximaal € 3653,- bij een fulltime dienstverband); 

Een individueel keuzebudget bovenop je salaris, bestaande uit 8% vakantiegeld en 8,33% 

eindejaarsuitkering; 

Een individueel loopbaanbudget; 

Een smartphone en laptop; 

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract met de intentie om het te verlengen of om te 

zetten naar een vast contract. Uren zijn bespreekbaar met een minimum van 20 uur en een 

maximum van 30 uur per week. 

  

Meer weten 
Voor meer informatie neem je contact op met Yvonne Meijer via telefoonnummer: 0527 745 959 

 

Solliciteren 
Solliciteren kan via sollicitatie@stichtingjy.nl. Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het 

Gedrag te worden overgelegd. Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure.  


