
  

VACATURE  

Ambulant begeleider (24 / 36 uur)  
  

Over ons  

Missie  
“Motivisten” sluiten zoveel als mogelijk aan op de leefwereld van onze individuele cliënten, door daadwerkelijk present te zijn in zijn/haar 
leefwereld faciliteren we groei en ontwikkeling. Wij streven naar een klantgerichte benadering zonder oordeel: mogelijkheden, wensen en 
behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening.  
  
Visie  
Motivist heeft een duidelijke visie op zorg, deze visie is samen te vatten in een drietal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen samen 
met onze missie het DNA van onze organisatie.   

• Goede zorg kan alleen gegeven worden door daadwerkelijk in de leefwereld van cliënten aanwezig te zijn en dit onvoorwaardelijk 
te blijven doen.  

• Goede zorg stemt vakinhoudelijke kennis af op de relatie met de cliënt, het start met de relatie.  
• Goede zorg start met het zien en uitgaan van de kwaliteiten van de cliënt/ cliëntsysteem, diagnoses zijn niet leidend hooguit 

helpend.  

De vraag van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zoveel mogelijk de regie over zijn 
eigen leven voert of weer leert voeren. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Desgewenst 
ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers 
bij nodig. Motivist wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren, vanuit deze opdracht benaderen we onze 
medewerkers op dezelfde wijze als onze cliënten.  
  
Kernwaarden:  
Uitvoering aan onze missie geven we op basis van de volgende kernwaarden: (Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid.   

• (Gast)Vrijheid;                 
Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich 
thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.  

• Gelijkwaardigheid;           
Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd.   

• Verbondenheid;              
Het belang van het opbouwen van een begeleidingsrelatie richting de cliënt en indien nodig het verbeteren/vergroten van diens 
(sociale) netwerk is essentieel.   

Onze missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:  
• Het benaderen van de cliënt vanuit presentie staat voorop: we richten ons op de opbouw/ verbetering en instandhouding van de 

relatie met de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;  
• Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;  
• Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;  
• Cliënten ervaren daadwerkelijke betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers;  
• Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;  

We bieden kwalitatief goede zorg en stimuleren keuzevrijheid in een aangename omgeving. In het kader van de 
kernwaarde ‘gelijkwaardigheid’ hanteren wij het diversiteitsbeleid.   
 



    
Over jouw  

• Je hebt een HBO werk en denkniveau en een voor de functie relevant afgeronde opleiding.  
• Je beschikt over of hebt de mogelijkheid tot registratie binnen het SKJ.  
• Je hebt aantoonbare kennis m.b.t. de psychiatrie, verslavingszorg.  
• Je hebt kennis van de doelgroep jeugd en volwassenen.  
• Je leeft op van onverwachte situaties en “crisis” en bent stressbestendig.  
• Je bent ondernemend en hebt de “drive” om dienstverlening continue te verbeteren.  
• Je bent in bezit van een auto met rijbewijs.  
• Je hebt kennis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Over je taken  
Algemeen  

• Opstellen van begeleidingsplannen, evaluaties en rapportages in ons elektronisch cliëntdossier (ZilliZ)  
• Deelname aan in en externe overleggen.  
• Indien nodig tijdelijk de regie van een cliënt overnemen.  
• Bereidheid tot het bemannen van een bereikbaarheidsdienst.  

Specifiek voor WMO/WLZ  
• Het activeren en stimuleren van de zelfredzaamheid van onze volwassen cliënten 18+ (WMO/WLZ) door middel van het 
 onvoorwaardelijk en zonder oordeel aanwezig zijn in zijn/haar leefwereld.  

Specifiek voor Jeugd  
• Het borgen van de veiligheid binnen een gezinssysteem vanuit nabijheid en presentie 
• Begeleiden van omgangsregelingen, zowel in vrijwillig als gedwongen kader.  
• Het begeleiden van ouderschap na een echtscheiding.  
• Het bieden van opvoedondersteuning bij ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek.   

Ons aanbod  
• Een flexibele werkomgeving waarin veel ruimte en tijd is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
• Een individueel keuzebudget ter waarde van +/- 2 maandsalarissen om vrij te besteden aan extra verlof, eindejaarsuitkering 

en/of vakantiegeld  
• Een loopbaanbudget t.b.v. je persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.  
• Salaris conform schaal 9 CAO sociaal werk, inschaling op basis van ervaring en opleiding.  
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij voldoende functioneren.  

Jouw vragen?  
Heb je naar aanleiding van deze vacature of de procedure nog vragen?   
  
Dan kun je contact opnemen met;  
John Verhees  
Zorgcoördinator en (meewerkend) directeur.  
  
06-28108384 john@motivist.nl  

De sollicitatieprocedure.  
• Jouw schriftelijke sollicitatie (motivatie en CV) ontvangen we graag per mail (john@motivist.nl) 
• Sollicitaties worden (anoniem) doorgestuurd naar een cliënt en een toekomstig collega. 
• Indien zowel cliënt, collega als toekomstig leidinggevende graag met je kennis wil maken, nodigen we je uit voor een eerste 

gesprek. Als dit gesprek van beide kanten positief is dan zal er z.s.m. een arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd worden met 
je leidinggevende. 

  


