
 

Ambulant Begeleider  
Maatschappelijke Opvang 
 

Ede/Wageningen 

16-20 uur per week 

Beschikbaar per 1 januari 2020 of eerder. 

 

De Johanniter Opvang is kleine stichting in regio Foodvalley die (crisis)opvang en begeleiding biedt 
aan sociaal kwetsbare mensen, met als doel het bevorderen van hun zelfredzaamheid binnen de 
mogelijkheden die een ieder heeft. 

Voor ons team ambulante begeleiders maatschappelijke opvang zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste maatschappelijk werker met een hands-on mentaliteit. 

Algemene kenmerken 

De werkzaamheden hebben betrekking op het ambulant begeleiden van cliënten die tijdelijk wonen 
in onze appartementen en studio’s in Ede en Wageningen. 

Doel van de functie 

Het begeleiden van dakloze gezinnen en daklozen die zich in hun (primaire) leefomgeving niet 
staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde 
begeleiding met als beoogd resultaat dat cliënten zo goed mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen 
aan de maatschappij. 

Hoofdactiviteiten 

- verzamelen van informatie over de cliënt en de leefomgeving; brengt daarmee de situatie, de 
hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt (evt. ook kind van de client) in 
beeld;  

- opstellen, uitvoeren en evalueren van begeleidingsplannen; 
- adequaat en efficiënt begeleiden van cliënten, waarbij de hulpverlener erop gericht is 

functies van de cliënten in stand te houden en te verbeteren; 
- verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen en hierin ondersteunende 

werkzaamheden uitvoeren; 
- betrekken van netwerk uit de leefomgeving van de cliënt, bijvoorbeeld leden van het gezin, 

zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces; 
- stimuleren en begeleiden van vrijwilligerscontacten;  
- bemiddelen bij conflicten en belangentegenstellingen; 
- aangaan en onderhouden van contacten met andere hulpverleners en organisaties in het 

kader van doorverwijzing en  directe hulpverlening op lokaal niveau; 
- rapporteren over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving; 
- bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving; 
- toezien op het gebruik van de crisiswoningen en de inventaris. 

 



 

 

Profiel van de functie 

Kennis en ervaring 

- HBO werk- en denkniveau; 
- kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek; 
- kennis en ervaring met de specifieke problematiek (m.n. psychiatrie) en mogelijkheden van 

de cliënt, bij voorkeur ervaring met de ZRM, methodiek Veerkracht en de meldcode huiselijk 
geweld. 

Specifieke functiekenmerken 

- sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de 
leefomgeving van de cliënt;  

- proactieve en motiverende houding; 
- kunnen omgaan met (dreiging van) agressie van de cliënt en hierbij de-escalerend kunnen 

optreden; 
- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van werkplannen en 

voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening; 
- analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een 

begeleidingsplan en om in crisissituaties te komen tot een analyse en interventie; 
- reflectief vermogen op eigen handelen; 
- probleemoplossend vermogen; 
- stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventie in crisissituaties. 
- christelijke levensovertuiging 

 

Wat bieden wij? 

- lokaal werken in een kleine bevlogen organisatie; 
- mogelijkheden om flexibel en zelfstandig te werken; 
- een individueel keuzebudget en eigen loopbaanbudget; 
- een jaarcontract dat bij goed functioneren zicht geeft op een vast contract; 
- salariëring volgens de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening in schaal 8.  

 

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Pieter Weerd, Algemeen 
Coördinator op tel. 06 46150782 of per mail pweerd@johanniteropvang.nl 

Reageren op deze functie is mogelijk tot vrijdag 22 november 2019.  

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@johanniteropvang.nl. 

 

 


