Senior ambulant begeleider
(28-32 uur)
De organisatie
Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke
benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e-eeuwse stadsboerderij Hoeve
Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch
specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige
en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht
verstandelijke beperking.
Daarnaast biedt Praktijk Memo woonvoorzieningen op drie locaties onder het team Memo
Wonen met Zorg. Hier verblijven jongeren (16-27 jaar) waarbij er sprake is van
psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zij werken in 3 verschillende
fases toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende
levensgebieden. Tevens heeft Praktijk Memo een locatie in Tholen en binnenkort in
Steenbergen, waar behandeling en diagnostiek geboden wordt aan jeugdigen en volwassenen.
Bij OpStap werken we met vormen van Arbeidstraining, Dagbesteding en/of
Onderwijsbegeleiding, geboden waar dat nodig is. Het team A, D&O is ambulant werkzaam,
maar ook op onze locaties Meilustweg en Oude Moerstraatsebaan.
Tevens biedt Praktijk Memo ambulante begeleiding (WMO).
Ter uitbreiding van ons team ambulante begeleiding zijn wij op zoek naar een
senior ambulant begeleider voor het nieuw op te zetten MBT-Entree programma
(in samenwerking met De Viersprong).
Functie-inhoud
Als senior ambulant begeleider bij Praktijk Memo, werk je in de vorm van ambulante
begeleiding. Binnen deze functies neem je de rol als persoonlijk begeleider op je. Je
ondersteunt cliënten samen met het team bij het versterken, ontwikkelen, behouden of
(tijdelijk) compenseren van competenties en vaardigheden door gefaseerd toe te werken naar
een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie binnen de verschillende
resultaatgebieden.
Binnen Praktijk Memo wordt gewerkt met de methodiek van het Krachtgericht werken
vanuit een oplossingsgericht kader en met gebruik van sociale netwerkversterking.

Een kort overzicht van je werkzaamheden en activiteiten:
 Het opstellen, uitvoeren en evalueren van zorgplannen van cliënten waar jij
persoonlijk- en/of schaduwbegeleider van bent.
 Coördineren, organiseren en delegeren van onderdelen van het specifieke
zorgarrangement van cliënten waar jij persoonlijk- en/of schaduwbegeleider van bent.
 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden om de inzet, ontwikkelingen en acties
van het zorgarrangement aan zowel cliënten als het cliëntsysteem en professionals toe
te lichten.
 Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om doelmatig en efficiënt te kunnen
rapporteren en registreren in het zorgdossier, conform de gestelde richtlijnen.
 Werkt mee en levert een bijdrage aan ontwikkeling en behoud van de kwaliteit van het
zorgproces en bewaakt de randvoorwaarden daarvoor.

Opleidingseisen, kennis en registraties
 Gedegen kennis van de GGZ-sector.
 Een afgeronde HBO- opleiding, richting Zorg en Welzijn, met minimaal 2 jaar
relevante werkervaring met deze doelgroep.
 Ervaring en/of affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met
psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.
 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om
aan deze aanvraag mee te werken.

Profiel
 Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo.
 Je bent contactueel en communicatief vaardig.
 Je werkt oplossingsgericht of bent bereid deze methode te leren en te hanteren.
 Je bent bereid om ook buiten kantooruren te werken.
 Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich
herkent als; stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.
 Je bent in het bezit van Rijbewijs B.

Inconveniënten
 Er is sprake van enige fysieke belasting bij de verzorging en begeleiding van cliënten
i.v.m. huishoudelijke werkzaamheden.
 Er is sprake van enige psychische belasting i.v.m. de begeleiding en verzorging van
cliënten met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.
Functiewaardering en pensioen
 CAO GGZ FW45
 Pensioen: PFZW
Reactie
Voor meer informatie over de functie en het profiel, gelieve contact op te nemen met
Ivo Uijt de Haag op: 0164-243413.
Reageren kan tot en met 31 december 2018 door een CV en motivatiebrief naar:
personeelszaken@praktijkmemo.nl

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

