
ECHT opzoek naar jou! 
Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen? 
Collegiaal, humorvol, flexibel, open houding, zelfstandig, positief en krachtgericht.  
Heb je daarnaast deskundigheid op het gebied van de begeleiding van mensen met 
Autisme spectrum problematiek, dan zijn wij ECHT opzoek naar jou 
 
 

Even voorstellen 
ECHT op maat biedt op een persoonlijke manier ambulante begeleiding aan, waarbij de wensen en behoefte van 
de deelnemer centraal staan. We leveren zorg en begeleiding aan iedereen met een zorgvraag, waardoor de 
doelgroep breed is zowel qua leeftijd als problematiek. Daarbij hebben wij ons gespecialiseerd in het begeleiden 
van mensen met autisme, een verstandelijke beperking, psychische problematiek of aanverwante stoornis. De 
begeleiding richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren, maar wij bieden ook begeleiding aan ouders of 
volwassenen. 
 

Als ambulant begeleider bij ECHT op maat, begeleid en ondersteun je de deelnemer in de thuissituatie met 
diverse hulpvragen. Daarbij is het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en een samenwerking aan 
te gaan; met de deelnemer en zijn omgeving. Dit vormt de basis voor de begeleiding om een zo groot mogelijk 
resultaat te behalen. Mede daarom noemen wij onze cliënten deelnemers, je neemt samen deel aan het proces.  
 

Onze doelstelling is om iedere deelnemer een zo passend mogelijk aanbod te bieden. Wij gaan uit van mensen 
hun krachten en interesse en zetten deze centraal. Om zo iedereen zo goed mogelijk te laten functioneren.  

Jouw taken als ambulant begeleider 
- Je wordt uitgedaagd door samen met de deelnemer te zoeken naar mogelijkheden ter verbetering van hun 
..situatie. 
- Vanuit de krachtgerichte benadering ondersteuning en begeleiding bieden aan de deelnemer en zijn systeem.  
- Samen met de persoonlijk begeleid ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het begeleidingsplan en 
..bijkomende afspraken.  
- Samen met de deelnemers naar vermogen participeren in de maatschappij. 
- Observeren, rapporten en dit terugkoppelen aan de persoonlijk begeleider en zo nodig het team.  
- Contact onderhouden met de deelnemer, zijn omgeving en andere instanties;  

De werkzaamheden zijn zelfstandig, maar we begeleiden onze deelnemers altijd in duo, omdat we het belangrijk 
vinden als team de verantwoordelijkheid voor onze deelnemers samen te dragen. 

Functie eisen:  
- Je beschikt over een relevante opleiding  
- Je bent bereid om flexibel te zijn in uren en werktijden, enkele middagen in de week beschikbaar  
- Je kunt een VOG overleggen  
- Je bent zelfstandig, maar ook een teamspeler 
- Je hebt een positieve en krachtgerichte instelling  
- Tot slot je hebt gevoel voor humor en zin om aan de slag te gaan! 

Waar? 
Wij zijn opzoek naar versterking in de regio Amsterdam (denkend aan Zaanstad, Amsterdam, Haarlem en de 
Bollenstreek) en in de regio Rotterdam (denkend aan Hoogvliet, Vlaardingen en Dordrecht).  

Wat bieden wij  
Wij zijn een enthousiast team dat uitdagingen niet uit de weg gaat en ontvangen je graag als collega.  
Salaris:   Conform CAO Sociaal Werk – gebaseerd op je ervaring, certificering en opleiding.  
Contractduur:  13 maanden (met één maand proeftijd).  
……………………Bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vaste aanstelling  
Aantal uur:  In overleg 

Groeimogelijkheden:  
Passend bij de wensen van ECHT en jouw wensen en mogelijkheden. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het 
volgen van cursussen en trainingen. Naast een vast aanbod ben je vrij in je keuze passend bij je werk en eigen 
ontwikkeling.  
 
Meer informatie nodig, neem dan gerust contact. We zijn bereikbaar op 06-42086379 of per mail. 
 
Enthousiast?! Stuur dan je motivatie en CV naar info@echtopmaat.nl 


