
Prezzent 

Prezzent is een kleine en actieve organisatie die al meer dan 45 jaar ondersteuning biedt aan mensen 

met een verstandelijke beperking. Samen met onze cliënten en direct betrokkenen zoeken wij vanuit een 

oplossingsgerichte aanpak naar de meest passende vorm van ondersteuning bij (zelfstandig) wonen en 

dagbesteding om zo hun positie en kansen in de samenleving te vergroten en versterken. 

  

Voor het team Ambulant Geldermalsen/Tiel zijn we op zoek naar een 

  

Persoonlijk begeleider ambulant 

voor 24 - 32 uur per week 

 Beschik jij over een afgeronde zorggerichte opleiding op HBO- of MBO niveau 4 (voorkeur 

SPW/MMZ/SPH)? 

 Wil jij verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomsten? 

 Ben jij in staat antwoord te geven op specifieke ondersteuningsvragen en de regie te voeren over 

het begeleidingsproces van een aantal cliënten? 

 Ben jij flexibel qua werkdagen en werktijden? 

 Kun je goed plannen en organiseren? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De uitdaging 

Als  persoonlijk begeleider geef je begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 

beperking in die mate dat het mogelijk is om een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk invulling aan het 

leven te geven. Begeleidingsmomenten kunnen op elk moment van de dag en avond plaatsvinden. Naast 

de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van  psychiatrische problematiek, autistiform gedrag en 

alcohol- en/of softdrugsgebruik. Je hebt  als persoonlijk begeleider de regie op het begeleidingsproces 

van een aantal cliënten en je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomsten.De uiteenlopende problematiek vraagt het kunnen hanteren van 

verschillende begeleidingsstijlen. In de begeleiding staat zeggenschap en regie van de cliënt centraal en 

is de oplossingsgerichte methodiek het uitgangspunt. 

Jouw kwaliteiten 

Wij vragen een functiegerichte opleiding op minimaal MBO niveau 4 bij voorkeur aangevuld met enige 

jaren ervaring. Daarnaast kun je goed samenwerken met collega’s en externen, ben je in het bezit van 

goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid om op verschillende niveaus te communiceren en ben je 

flexibel op het gebied van werktijden/ werkzaamheden en de invulling daarvan. Je beschikt over 

computervaardigheden in verband met ons digitale rapportagesysteem. 

  



Arbeidsvoorwaarden; waar kun je op rekenen          

 We bieden je een uitdagende functie in een unieke werkomgeving met korte lijnen en een 

informele werksfeer. Je krijgt de kans om op een persoonlijke, authentieke manier je 

werkzaamheden uit te voeren; 

 De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing en je salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 

2.807,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functiegroep 40); 

 Je kunt met korting gebruik maken van één van onze twee collectieve zorgverzekeringen; 

 Leren en ontwikkelen vinden we bij Prezzent heel belangrijk en we faciliteren dat op verschillende 

manieren; 

 Conform ons beleid bieden we een contract voor de duur van een jaar. Als de samenwerking daar 

aanleiding toe geeft dan kan er na een jaar worden besloten om een vaste aanstelling te geven. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan ontvangen wij graag vóór 20 januari  a.s. jouw sollicitatie en cv, waaruit aantoonbaar blijkt dat je 

achtergrond, ervaring en motivatie aansluiten op onze vacature. 

Procedure 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten. Bij onze selectie 

kijken wij naar de gewenste ervaring en opleiding. 

Contact en informatie 

Wil je meer weten over deze vacature? Dan kun je contact zoeken met Martha Molenaar, teamleider, tel. 

06 –  23562786. Zij staat je graag te woord. 

Prezzent werkt conform de NVP Sollicitatiecode en hanteert de procedure dat nieuwe 

medewerkers bij aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen. Verder 

maakt het opvragen van referenties onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

 


