
Vacature jobcoach/ ambulant begeleider (36 uur) 

Ben jij die jobcoach/ambulant begeleider met ervaring op het gebied van wonen, werk en vrije tijd? Heb jij de 
kennis van de boeiende wereld van begeleid werken, re-integratie en/of ambulante begeleiding? Heb jij 
voldoende doelgroep-kennis op het gebied van lichtverstandelijke beperkingen, ADHD, autismeverwante 
stoornissen en/of aanverwante gedragsproblematiek? Ben jij communicatief sterk en zowel mens- als 
resultaatgericht? Dan is dit jouw kans op een uitdagende functie binnen een klein team bij VLOWW  

Bij VLOWW kom je terecht in een groeiende organisatie waar we met een bevlogen team mensen ondersteunen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Over het algemeen zijn dit mensen (vaak jongeren) met 
lichtverstandelijke beperkingen, ASS of autismeverwante stoornissen met bijkomende gedragsproblematiek.  
De medewerker van VLOWW ondersteunen deze mensen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. 
Bovenliggend doel hierbij is om te hen begeleiden naar maximale zelfstandigheid op basis van maatwerk.  
 
Wij als VLOWW medewerker zijn ondernemend, zien problemen als uitdagingen en gaan ze vol enthousiasme 
te lijf. Mede door onze inzet maken wij samen met onze opdrachtgever en kandidaat het verschil. 
 
Onze bedrijfscultuur typeert zich als open, sociaal betrokken en informeel. Onze waarden zijn  
oplossingsgerichtheid, elkaar helpen en doen wat je zegt. Ook zeggen dat je iets niet kunt. 

Wat ga je doen? 

Als jobcoach/ambulant begeleider ga je de kandidaat begeleiden in hun volgende stap op de participatieladder. 
Je analyseert individuele casussen tot een maatwerkproduct. Vervolgens stel je samen met de opdrachtgever en 
kandidaat een plan op om aan het werk te gaan of een stap te maken op de participatieladder. Vaak bevinden 
onze kandidaten zich op deze ladder tussen trede 1 en 4, met de behoefte om door te groeien naar trede 5 en 
soms 6. Tijdens dit traject ondersteun, enthousiasmeer, confronteer, motiveer en activeer je de kandidaat in 
deze participatiestappen. 

Dit doen we door passende interventies in te zetten op het gebied van jobhunting/jobcoaching en/of ambulante 
begeleiding. Deze rol zien we daar waar mogelijk het liefst dan ook in één persoon om van daaruit te werken 
met de juiste interventies.   

Je bent het aanspreekpunt voor de kandidaat of werkzoekende, ook als adviseur, en sparringpartner voor onze 
opdrachtgevers. 

 Anamnese en coördinatie van de intakefase, opstellen traject- en coaching plannen en het begeleiden van 
de cliënt bij het verwerven en behouden van de arbeidsplaats middels jobfinding en jobcoaching. 

 Waar nodig ambulant begeleiden bieden in de thuissituatie om voorliggende problemen te tackelen. 

 Adviseren van cliënten, werkgevers en opdrachtgevers op het gebied van wet- en regelgeving (waaronder 
de participatiewet en quotumregeling), ondersteunen bij concrete hulpvragen 

 Actief het professionele netwerk uitbreiden en onderhouden met als doel nieuwe opdrachtgevers te 
genereren en te behouden. 
 

 Overige werkzaamheden zoals deze bij de uitvoering van de functie horen: 
1. Actief bijdragen aan teamoverleg en informatie delen met collega’s. 
2. Correct en tijdig vastleggen van gemaakte afspraken, rapportages opstellen en werken binnen de gestelde 

kaders van de organisatie. 
3. Op constructieve wijze feedback geven aan collega’s en de organisatie met als doel elke dag als individu 

en als team beter te gaan functioneren. 
 



 

 

 

Wat bieden we? 

 Interne training op het gebied van communicatie, wet en regelgeving;  

 Begeleiding van een ervaren collega; 

 Positieve en informele werksfeer; 

 Jaarcontract ingaande op 01-04-2019, voor 32/36 uur per week, uitzicht op vast dienstverband; 

 Startsalaris van EUR 2400; 

 De mogelijkheid om te studeren en jezelf te ontwikkelen richting het vak van jobcoach/ambulant 
begeleider. 

Wat vragen we? 

 Je bent recent of bijna afgestudeerd op minimaal HBO niveau, bij voorkeur SPH of Pedagogiek 
en/of een jobcoach opleiding; 

 Je hebt interesse in het vakgebied van ambulante begeleiding en re-integratie; 

 Je bent communicatief vaardig, gericht op samenwerking en het creëren van een win-win situatie 
voor alle betrokken partijen; 

 Je hebt een zorgvuldige en accurate manier van werken; 

 Je bent oplossingsgericht, je wilt graag leren en gaat graag uitdagingen aan; 

 Je bent fulltime beschikbaar. 

Interesse? 

Word jij enthousiast van wat VLOWW te bieden heeft en herken jij jezelf in wat wij vragen? Mail dan jouw 
CV voor deze uitdagende startersfunctie naar Henk poelje@vloww.nl of Mark kleingunnewiek@vloww.nl  
of bel voor meer informatie (T 06‐1289715). We kijken er naar uit jou te ontmoeten!  
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