
 

Vacature  

Ambulant Begeleider 32-36 uur 

 

 
 

Onze organisatie 

Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin, 

Hai 5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai 5 is een jeugdhulp 

organisatie die handvatten biedt aan jeugdige om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen 

te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai -5 

ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. Het ultieme doel van ons is het creëren van 

een situatie waar elke jeugdige/ouders/verzorgers ondersteunt door zijn eigen omgeving op weg kan 

gaan naar een onbezorgde glimlach, waarbij wij uiteindelijk overbodig zijn.  

Wij zijn een waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders/verzorger, gemeenten 

onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.  

De functie 

Hai-5 is volop in ontwikkeling, wat vraagt om een wendbare organisatie met continue aandacht voor 

verandering en ontwikkeling. Binnen het team ambulant zoeken wij versterking. Team ambulant is een 

cluster binnen onze organisatie waarbij vanuit een systemische aanpak, individuele begeleiding wordt 

ingezet zowel thuis, op school als tijdens de vrijetijdsbesteding. De hulpvraag van de jeugdige en 

zijn/haar ouders is uitgangspunt. Binnen Hai-5 kom je allerlei hulpvragen tegen zoals ADHD/ASS 

problematiek, trauma en gehechtheid en oppositioneel gedrag. Elke dag is anders en vraagt van jou 

veerkracht, flexibiliteit en doet een groot appél op je expertise. Je werkt zelfstandig en bent 

verantwoordelijk voor het hulpverleningsproces van jouw eigen casuïstiek. 

 



 

Jouw profiel 

❖ Je beschikt over een afgeronde opleiding minimaal op HBO niveau en SKJ registratie;  

❖ Je hebt enkele jaren ervaring in dit werkveld/functie; 

❖ Je vindt het een uitdaging om in dynamische omgeving te werken waarbij je steeds je grenzen 

verlegt en streeft naar continue verbetering;  

❖ Je staat stevig in je schoenen, je bent besluitvaardig, je staat open voor feedback; 

❖ Je hebt actuele kennis van de doelgroep; Je kunt je inleven, denkt in kansen en uitdagingen  en 

vertrekt vanuit de mogelijkheden van de jeugdige en zijn systeem; 

❖ Je bent ook bereid om ingezet te worden in een ander cluster binnen Hai-5; 

❖ Ten slotte herken jij je in de volgende eigenschappen: oprecht, zelfstandig, flexibel, integer en 

verbindend. 

  

Ons aanbod 

Een uitdagende functie met ruimte voor innovatie, ontwikkeling en groei in een ambitieuze, 

zelforganiserende  omgeving. Het betreft een tijdelijke contract waarbij de duur onderling wordt 

afgestemd. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De CAO Sociaal werk is van toepassing op 

deze functie. 

Belangstelling 

 

Kom jij mee richting geven? Herken jij je in het voorgaande profiel en wil je ons team komen versterken, 

stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. aan Mila.lejeune@hai-5.nl voor 20-8-2022. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 23-8-2022 van 13 uur tot 17 uur. 
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