
 

 
 
 
 
Ben jij de (ambulant) begeleider met ruime ervaring met langdurige begeleidingstrajecten en wil jij werken 
in een mooie persoonlijke zorginstelling in Berkelland?  
 

Ambulant begeleider m/v 
28 tot 32 uren per week 
 
Wie zijn wij 
D’n Aoverstep is een particuliere zorginstelling met een eigen kijk op zorg, wonen en dagbesteding. Wij 
ondersteunen mensen met een lichamelijke, psychische en/of sociale kwetsbaarheid bij het wonen, werken, 
leren en recreëren.  
 
Hierbij bieden we zorg op maat aan cliënten met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale 
problemen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een dubbele diagnose (combinatie van licht verstandelijk 
beperkt en een psychiatrische diagnose).  
 
D’n Aoverstep wil voor haar cliënten als ondersteunende organisatie functioneren. Dit door samen met de 
cliënten te zoeken naar haalbare doelen die zoveel mogelijk ten goede komen bij de kwaliteit van leven. 
Ook het behoud van eigen regie vinden we als organisatie belangrijk.  
 
Wij bieden: 

• Dagbesteding op belevingsniveau, waarbij wij de cliënten op een positieve manier willen prikkelen 
en activeren. Dit alles in een huiselijk en een agrarische setting.  

• Dagbesteding met leer-werk mogelijkheden voor (jong) volwassenen.  

• Creatieve dagbesteding met activiteiten voor diverse doelgroepen.  

• Begeleid wonen voor (jong) volwassenen.  
 
Wat ga je doen 
Wij zijn op zoek naar een Ambulant Begeleider voor 28 tot 32 uren per week. Jij vindt het een uitdaging om 
met de cliënt samen te werken. Hierin ben je op alle levensdomeinen werkzaam. Je ondersteunt de cliënten 
echt bij de mensen thuis. Samen kijk je op welke gebieden iemand hulp of ondersteuning nodig heeft.  
Daarnaast begeleid je ook deelnemers in het domein kleinschalig wonen, zowel individueel als in de groep.  
 
Een greep uit je werkzaamheden:  

• Plannen van afspraken met de cliënten 

• Begeleiden van de cliënten op het gebied van wonen, leren, werken, sociale contacten 
opbouwen/onderhouden 

• Trainen van de cliënt in sociale en praktische vaardigheden 

• Opstellen van het woonplan/begeleidingsplan onder de supervisie van de coördinator van de 
woonlocatie 

• Bieden van structuur en regelmaat (rust, reinheid, regelmaat), zorgen voor de continuïteit 

• Rapporteren op voortgang 

• Toezien op de naleving van afspraken en huisregels 

• Eventueel contact met instanties, zoals huisarts, apotheek, tandarts 

• Werken vanuit een integrale benadering (SRH) en het hanteren van de methodieken van d’n 
Aoverstep 

• Zorginhoudelijke rapportages schrijven 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Wat bieden wij jou 

• Werken in een persoonlijke kleinschalige organisatie waarin je nauw samenwerkt met je collega’s.  
• Een afwisselende functie waarin eigen inbreng en initiatief erg gewaardeerd wordt.  
• Mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling.  
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk. 

• Werken in een hecht en warm team waarin we elkaar helpen.  
 
Wat vragen wij van jou 

• Minimaal MBO niveau 4 richting MMZ, SPW of vergelijkbaar.  

• Samenwerken met de cliënt en een vertrouwensrelatie opbouwen staan bij ons hoog in het 
vaandel. Dit past ook bij jouw intenties en je wilt graag de verbinding aangaan met je collega’s en 
de cliënten.  

• Je bent flexibel qua beschikbaarheid en bereid om verschillende diensten te draaien (geen 
nachtdiensten).  

• Je bent initiatiefrijk, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je staat stevig in je schoenen. 

• Bij voorkeur in het bezit van een EHBO/BHV diploma.  

• Je kan een recente VOG-verklaring overleggen.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.  
 
Meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op! Vragen en sollicitaties mag je mailen naar; 
m.berendsen@aoverstep.nl. 
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