
                                                                                                           
 

 
Vacature Ambulant begeleider / Social Worker (24-36 uur) 

Heb je affiniteit met de zorg en houd je ervan om in contact met mensen te staan?  Dan zijn wij naar jou op zoek! 

 
De organisatie 
Royaal Thuis, voorheen Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners, is een Haagse thuiszorgorganisatie die al ruim 7 jaar actief is in de 
zorgsector. Als thuiszorgorganisatie bieden wij zorg aan waardoor de leefkracht van onze cliënten vergroot wordt. Wij leveren 
verschillende soorten zorg: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding. 

De functie 
Als ambulant begeleider ben je onderdeel van een multidisciplinair team. Je houdt je dagelijks bezig met het begeleiden van 
clienten zodat hun leefkracht vergroot wordt. Als ambulant begeleider bied je individuele zorg en hulpverlening aan mensen met 
een hulpvraag op het gebied van o.a. dagbesteding, geestelijke gezondheid en sociaal netwerk. Specifiek kan je bijvoorbeeld te 
maken krijgen met cliënten die problemen hebben op gebied van huisvesting, financiën en werk. Je bent in staat om begeleiding te 
bieden aan deze cliënten. Je bent aanspreekpunt voor de cliënt voor alle vragen met betrekking zijn hulpvraag. Waar nodig 
bemiddel je in (crisis)situaties, onderhoud je de noodzakelijke contacten met betrekking tot het zorgplan en draag je zorg voor het 
opstellen van de benodigde rapportage. Uiteraard neem je deel aan relevante overlegvormen zoals werkbegeleiding en casuïstiek.  

Werkzaamheden 

• Je werkt zelfstandig en in teamverband binnen de bepaalde richtlijnen 

• Je bepaalt je eigen werkwijze en prioriteiten en kan vakinhoudelijk en bij organisatorische problemen terugvallen op de 
leidinggevende. 

• Je bent vanuit je eigen discipline en/of functie mede verantwoordelijk voor het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit 
van de zorgverlening 

• Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk en kan je in de voor de ander begrijpelijke taal uitdrukken. 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor de dagelijkse rapportage in de zorgdossiers.  

• Je onderhoudt contacten met cliënten en externe contacten 

• Je werkt ordelijk en systematisch bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de psychosociale gesteldheid en de 
ontwikkeling van cliënten 

• Je gaat integer en betrouwbaar om met vertrouwelijke informatie over cliënten 

• Je hebt een representatief voorkomen en toont representatief gedrag bij het begeleiden en adviseren van cliënten en 
verwanten 

• Je neemt actief deel aan netwerkbijeenkomsten of de gemeentelijke sociale wijkzorgteams 

• Je vertegenwoordigt Royaal Thuis in het extern netwerk conform het profiel van de organisatie 

• Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht en hebt een empathische houding in de benadering van de cliënt om de 
overeengekomen zorgdoelen met hen te bereiken.  

• Je kan collega’s, leerlingen en stagiaires begeleiden bij de taakuitvoering en kan omgaan met de sociale en culturele diversiteit 
tussen cliënten en medewerkers. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Afgeronde relevante HBO opleiding (diploma MWD, SPH en Pedagogiek) 

• Kennis van het actuele zorgaanbod van de zorgverleners/dienstverleners in de gehele regio den Haag 

• Kennis over problematieken, doelgroepen en etnische afkomsten 

• Analytisch vermogen om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie 

• Sociale vaardigheden zoals motiveren, stimuleren en instrueren 

• Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties 

• Zelfstandigheid, besluitvaardigheid 

• In het bezit van een (auto) rijbewijs 

• Methodisch werken 

• Flexibiliteit 

Wat kunnen wij jou bieden? 

• Salarisschaal conform CAO VVT 

• Een inspirerende werkomgeving en een uitdagende en afwisselende functie 

• Een enthousiast team met grote betrokkenheid en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 

Past deze functie bij jou? 

Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief met c.v. naar personeelszaken@royaalthuis.nl 


