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Persoonlijk Begeleider bij Zero Sano

Aansluitend profiel: GGZ Agoog
Omschrijving van de organisatie
Wij zijn een zorgorganisatie waar mensen na klinische behandeling gedurende 6 maanden tot een jaar,
individueel en in een groepsverband, beschermd wonen en worden begeleid naar een zelfstandig,
abstinent en gelukkig leven.
Binnen onze organisatie maken we gebruik van het 12 stappen Minnesota Model en onze cliënten
verblijven bij ons op basis van abstinentie en werken, gesteund door de begeleiding, aan hun herstel.
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
Als stagiair werk je toe naar een functie als persoonlijk begeleider, waarin je samen met een senior
begeleider werkt met je eigen caseload aan cliënten.
Wij zoeken sterke, open en enthousiaste persoonlijkheden die het leuk vinden om met cliënten aan
het werk te gaan. Je kan motiveren en inspireren en staat stevig in je schoenen. Onder supervisie van
je stagebegeleider werk je binnen onze organisatie in een team, waar jij ook echt een onderdeel van
bent.
In de zorg wordt er meestal vanuit gegaan dat je wisselende diensten werkt, nachtdiensten moet
draaien of geregeld in het weekend werkt. Bij Zero&Sano is dat anders, hier werken wij met 2
verschillende dagdiensten. Werktijden worden in overleg bepaald en zoveel mogelijk afgestemd op de
mogelijkheden van de werknemer. Een betrokken, daadkrachtige en gedreven instelling is hierbij wel
van essentieel belang.
Je werkt naar kennis en kunde op de volgende resultaatgebieden: Resultaatgebied zorg- en
dienstverlening
Profiel van de student:
•
•
•
•
•
•

is in staat de zorgvraag analytisch, procesmatig, systeemgericht en methodisch te benaderen;
signaleert voortekenen van terugval bij cliënten en treedt in voorkomende situatie handelend
op;
bewaakt de doelstellingen van het traject en geeft hier richting aan;
treedt regulerend op bij conflicten en is in staat de-escalerend te werken;
handelt bij calamiteiten of crisis naar protocol;
signaleert tekorten/stagnatie/achteruitgang op alle leefgebieden en onderneemt adequaat
acties daartoe;

Resultaatgebied begeleiding
• observeert en signaleert het gedrag van cliënten, weet dat gedrag te duiden en herkent
patronen;
• heeft een adviesrol naar collega’s, dit op grond van kennis van de doelgroep in combinatie
met herstel;

•
•
•

•
•
•
•
•
•

voert het begeleidingsplan op methodische wijze uit, signaleert afwijkingen en stelt het
begeleidingsplan, binnen geldende afspraken, zo nodig bij;
bewaakt het overzicht van het traject, gericht op het behalen van doelen geformuleerd samen
met de cliënt;
Een persoonlijk zorgverlener is gericht op het versterken van de autonomie. Een persoonlijk
zorgverlener weet wanneer hij kan activeren of het (tijdelijk) moet overnemen. Bij twijfel
overlegt hij/zij dit met de coördinerend zorgverlener. De ontwikkelpunten van een cliënt
worden meegenomen in het traject zodat deze verbeterd kunnen om optimale
zelfredzaamheid te bevorderen.
stimuleert en begeleidt de maatschappelijke participatie en sociale contacten van de cliënten;
ondersteunt en begeleid cliënten bij administratieve en financiele zaken;
bewaakt en bevordert de interactie tussen cliënten;
bewaakt en bevordert een schoon, gezond en prettig woon-/leefklimaat
ondersteunt cliënten bij huishoudelijke taken, en voert in het kader van begeleiding tevens zelf
praktische zaken uit;
woont vergaderingen en intervisies bij en neemt een actieve rol aan.

Specifieke eisen:
• Als stagiair zal je zowel meedraaien op de dagbestedingen als in de 1 op 1 gesprekken met
cliënten. In de ochtend is er elke dag een dagbesteding van 09.30-12.30 en in de middag zijn
de begeleidende gesprekken. Afhankelijk van je schooldag, krijg je een vast rooster volgens
welke je werkt. Je start tussen 8.00 en 9.00 en eindigt tussen 17.00 en 18.00.
• Je hebt een actieve bijdrage aan de LWG
• Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (mag je declareren)
• Je bent Veerkrachtig, Innoverend, Zelfstandig, Reflectief en Deskundig
• Je tekent een geheimhoudingsverklaring en leest onze gedragsregels Wanneer je de
geheimhoudingsverklaring tekent, ga je ook akkoord met onze gedragsregels (sociale media,
privacyreglement, omgangsvormen op de werkvloer).
Aantal stageplaatsen: 6
Stagevergoeding: ja
Sollicitatieprocedure
Je kunt vanaf 26 november schriftelijk solliciteren door je motivatiebrief en cv te sturen.
Uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek kun je per email verwachten.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden in de vacature in
teams.
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