
Vacature ambulant begeleider 8-16 uur 
 
Als ambulant begeleider bij Doezorg zorg je voor uitvoering van goede en betrouwbare 

hulpverlening aan onze cliënten. Je bent de spin in het web in de privésituatie waarbij 
je cliënten ondersteunt om ze zo optimaal mogelijk in de maatschappij te laten 

functioneren. Hiervoor stel je een begeleidingsplan op waarin wordt beschreven aan 

welke doelen je met de cliënt aan de slag gaat. De hierin verbonden acties hou je 

nauwgezet bij. 
 
Wat ga je bij ons doen? 
Je begeleidt onze cliënten in hun thuissituatie volgens de doelen die je samen met 
je cliënt opstelt in een begeleidingsplan. Je bent een steunpilaar voor je cliënten en 
je verricht ondersteunende en administratieve taken. Je zorgt voor (dag)structuur 
en voor een goede agendaplanning voor jouw cliënt. Daarnaast onderhoud je de 
contacten met eventueel andere hulpverlenende instanties en naaste familie, 
kennissen, werkgevers of vrienden van de cliënt. Ook ondersteun je jouw cliënten 
bij het aanleggen of onderhouden van zakelijke en sociale netwerken.  Je begeleidt 
jouw client bij (school)werkzaamheden en loopbaanplanning.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je onderhoudt zelfstandig de cliëntrapportage, overdracht bij vakanties en stelt 
(samen met de cliënt) begeleidingsplannen op. Je hebt de regie over je eigen 
agenda en de tijdstippen waarop je werkt. Bezoekmomenten plan je samen met 
jouw cliënten in. Je bent een improvisatietalent en oplossingsgericht. Daarnaast 

verwachten we van jou dat je dat je je kunt verplaatsen in een ander en dat je 

tegelijkertijd in staat bent grip te houden op de situatie. Gevoel voor humor en een 

positief ingesteld karakter maken een verschil in deze functie!  
 

Wat neem je mee? 

Een passende MBO of HBO opleiding, het liefst met enige ervaring, maken het plaatje 

bijna compleet. Omdat je veel moet rijden, is het bezit van een auto en/of rijbewijs 

nodig om deze functie goed te kunnen uitvoeren.  

Als ambulant begeleider bij Doezorg vervul je een functie waarbij de volgende 

typeringen kenmerkend bij het profiel zijn:  

 

• inlevingsvermogen  

• opmerkingsvaardigheden  

• oplossingsgericht  

• goede contactuele eigenschappen  

• goed relativeringsvermogen  

• vriendelijke en positieve inslag met gevoel voor humor  

• luistervaardigheid  

• overtuigingskracht  

• zelfstandig werken 



Wat mag je van ons verwachten? 

Een contract waarbij je minimaal acht en maximaal 16 uur voor ons aan het werk gaat 

waarbij je zelf je uren in kunt plannen. 

Salaris volgens de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg. 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals aansluiting bij pensioenfonds PZW. 

Een eindejaarstuitkering in december. 

Werken in een gezellig en functioneel team. 

Een vaste thuisbasis op ons kantoor in het Hanzepand Doetinchem. 

Tweemaal per jaar een gezellig teamuitje. 

 

Wil je meer weten over de vacature of over Doezorg? 

Neem dan contact op met Stephanie Luinge via: stephanie@doezorg.com 
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