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AMBULANT BEGELEIDER (SWOT) 

Ingangsdatum: 1 september 2022 of zoveel eerder als mogelijk 
Uren: 32-36 uur p.w. 
Salaris: Maximaal €3961 bij 36-urige werkweek (schaal 7 of 8: afhankelijk van opleiding en ervaring)  
 
Op zoek naar die ene baan met net dat beetje extra´s? Wij bieden een uitdagende functie op het 
snijvlak van zorg en veiligheid.  
 
Ben jij zelfstandig en flexibel? Ben jij een echte aanpakker? Wil jij onderdeel zijn van een dynamisch 
en leergierig team? Dan is dit een interessante functie voor jou! 
 
Wie zijn wij? 
Zinso biedt begeleiding aan mensen die vastgelopen in het dagelijks leven en hulp nodig hebben om 
hun leven op de rit te krijgen. Daarbij richten wij ons primair op de leefgebieden inkomen, wonen, 
werk en middelengebruik. Wij dragen actief bij aan de resocialisatie van onze cliënten en daarmee 
aan een veilige en leefbare samenleving. 
 
Wij zijn een organisatie in ontwikkeling. Wij specialiseren ons op de volgende drie pijlers: cultureel 
forensische zorg, woonbegeleiding en (forensische) ambulante begeleiding.  
 
Wij zoeken een nieuwe collega in ons Specialistisch woon- en ondersteuningsteam (SWOT). Ons team 
biedt specialistische woonbegeleiding aan cliënten waarbij sprake is van ernstige woonproblemen. 
Overlast in de wijk, dreigende uitzettingen, verzamelwoede en vervuiling van de leefomgeving zijn 
slechts enkele voorbeelden van situaties waarbij wij als team ingezet kunnen worden. 
 
Kijk voor meer informatie over de organisatie Zinso ook op onze website www.zinso.nl 
 
Wat ga je doen? 
Jij gaat aan de slag met de sociale activering en de maatschappelijke participatie van de cliënt. Hierbij 

houden we rekening met zowel de wensen van de cliënt als die van de maatschappij. We kijken in 

samenwerking met de verwijzende instanties naar zowel de beschermende factoren als naar de 

factoren die het probleemgedrag in stand houden. Je werkt bijvoorbeeld veel samen met partijen als 

reclassering, veiligheidshuizen, WIJ-teams en gemeentelijke instellingen.  

Jouw werkdag: 
Iedere dag start weer anders. Maar deze dag begint voor jou op kantoor. Je drinkt een bakje koffie 
met je collega´s. Eventueel spreek je een aantal cliënten voor. Daarna spring je in de auto voor je 
eerste huisbezoek. Je helpt een cliënt waarbij een uitzetting dreigt door ernstige vervuiling van de 
woning. Na het bezoek bel je nog even met de woonconsulent om de voortgang te bespreken. Niet 
veel later gaat je telefoon omdat een cliënt in een crisissituatie zit en besluit je, na overleg met je 
collega, hier samen heen te gaan. Aan het einde van de dag kom je  naar kantoor om je dag even 
door te spreken met één van je collega´s.  
 
  

about:blank


Cultureel Forensische Zorg zoekt collega   

Wat verwachten wij? 

• Een afgeronde relevante Mbo4 of Hbo opleiding (bijv. Persoonlijk begeleider specifieke 
doelgroepen, SPW, Social Work, SJD). 

• Minimaal 3 jaar werkervaring met multiproblematiek/ OGGZ 

• Ervaring met problematiek op het gebied van vervuiling en verzamelwoede is een pré 

• Affiniteit met onze doelgroep, waaronder cliënten die leven aan de rand van de samenleving 
en vastlopen in het dagelijks leven 

• Een stevige persoonlijkheid en goed kunnen omgaan met conflicten en agressie 

• Je hebt geen 9-5 mentaliteit en bent bereid mee te draaien in de bereikbare dienst 

• Je weet de balans te bewaren tussen afstand en nabijheid 

• Een rijbewijs en  bij voorkeur de beschikking over een auto. 
 
Wat mag je verwachten? 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract 

• De kans om een bijdrage te leveren aan een groeiende organisatie met een maatschappelijk 
doel 

• Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied van zorg en veiligheid 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden (incl. vakantietoeslag van 8%, eindejaarsuitkering van 
8,3% en pensioenregeling) uitgebreid met een sportbudget en een ontwikkelingsbudget 

• Een laptop en een telefoon zodat je flexibel kunt werken 

• Een zelfstandige baan met afwisselende werkzaamheden 
 
Tot snel? 
Herken jij jezelf in deze vacature? Solliciteer dan nu door een e-mail te sturen naar 
sollicitatie@zinso.nl of te solliciteren via de knop 'solliciteren'.   
 
Voor inhoudelijke vragen over de vacature, kun je contact opnemen met Coördinator SWOT, Ineke 
Swama 06 21497809. Heb je algemenere vragen over bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure of de 
arbeidsvoorwaarden, dan kun je contact opnemen met Annemieke van der Horst via 06 27853169.  
 
Veiligheid staat voorop. Voordat je bij ons kunt werken, checken wij altijd je referenties. Daarnaast 
vragen wij bij in dienst treden  een VOG voor je aan. De kosten hiervan worden vergoed, jij hoeft 
alleen te voldoen aan de voorwaarden. 
 
Reageren kan tot 6 juni 2022. Geselecteerden ontvangen uiterlijk 10 juni 2022 een uitnodiging per e-
mail voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op 14 en 15 juni 2022.  
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