
 
 
 
 

Ambulant begeleider GGZ 
De Steenrots/ www.steenrotskatwijk.nl  is op zoek naar een Ambulant begeleider GGZ. Wij zijn 
een zorginstelling in Katwijk en werken vanuit een Bijbelse geloofsovertuiging. Geloof, hoop en 
liefde zijn de drie pijlers in de zorg die De Steenrots biedt.  
Vanuit de presentiebenadering is de zorg herstel ondersteunend en waar mogelijk 
ontwikkelingsgericht. Als ambulant begeleider ben je verantwoordelijk voor het traject van de 

cliënt. Je bent de centrale persoon in de begeleiding bij de zorgvraag van de cliënt en in het 
contact met andere betrokken instanties of familie. Je ondersteunt de cliënt bij belangrijke 
levensvragen.  
Je werkt veelal zelfstandig en bent verantwoordelijk voor jouw caseload. Waar nodig werk je 
samen met lokale instanties en bevorder je een integrale aanpak. Je bent gemotiveerd om het 
beste uit de mensen te halen en tevreden te zijn met het hoogst haalbare resultaat.  
 
Werkzaamheden 

• Je biedt individuele begeleiding aan cliënten in hun privédomein.  
• Je biedt individuele begeleiding aan cliënten binnen begeleid zelfstandig wonen locatie 

de Oever.  
• Je onderhoudt contact met het netwerk van de cliënt  
• Je werkt samen met betrokken instanties. 
• Je werkt zelfstandig in wisselende diensten. 
• Je streeft naar een hoge kwaliteit van zorg.  
• Je draagt bij aan een prettige samenwerking in het team. 

 
Functie-eisen 

• Je voelt je thuis bij de Bijbels geloofsovertuiging van De Steenrots.  
• Je beschikt over een relevante opleiding op Hbo-niveau, bij voorkeur MWD,SPH of 

Social Work. 
• Je hebt ervaring binnen de psychiatrie of aanverwante doelgroepen. 
• Je houdt van zelfstandig werken.  
• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
• Een SKJ registratie is een pré  

 
Profiel 

Je voelt je betrokken bij de doelgroep. Daarnaast ben je flexibel, communicatief vaardig en weet 
je van aanpakken. Je houdt van een uitdaging en gaat voor een prettige samenwerking in een 

fijn team. 

Wij bieden 

Wij bieden een boeiende en afwisselende baan in een enthousiast team. De Steenrots is een 

http://www.steenrotskatwijk.nl/


 
leerzame werkplek waar persoonlijke ontwikkeling en samen als team ontwikkelen, een 
belangrijke plaats inneemt. Wanneer je niet voldoet aan de functievereiste en je voelt je wel 
aangetrokken tot het werk van De Steenrots kunnen we zeker ook een gesprek aangaan.  

• Contract van 24 tot 36 uur per week (in overleg) 
• Salaris conform cao GGZ 
• Startdatum in overleg 
• Uitzicht op een vaste aanstelling 

Sollicitatie 

Stuur je motivatiebrief naar ria.vanderleer@steenrotskatwijk.nl t.a.v. mw. R. van der Leer. Voor 
informatie kan contact worden opgenomen via dit emailadres of tel. 071-7630800 (ma-do).  
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