
Ambulante Gezinsbegeleider (pt/ft) 
 
Ben jij opzoek naar een uitdagende en afwisselende baan die voldoening geeft? Werk jij 
graag met ouders en kinderen met een gezinsproblematiek? Dan is deze functie op jouw 
lijf geschreven! 
 
 
Welzijn e25 is een groeiende informele organisatie, waar collegialiteit, vertrouwen en ontwikkeling 
hoog in het vaandel staan. De organisatie heeft als doel een steun in de rug te zijn voor iedereen die 

dat nodig heeft. Als gezinsbegeleider ondersteun je gezinnen met verschillende problematiek 
in diverse situaties. Je biedt opvoedondersteuning aan ouders en helpt hen vanuit eigen 
kracht te zoeken naar haalbare oplossingen voor problemen binnen het gezin. Daarnaast 
bied je ondersteuning aan het hele gezin op het gebied van structuur en alledaagse situaties, 
hierbij staan stabiliteit en veiligheid centraal. Samen met de ouders stel jij een 
gepersonaliseerde ondersteuningsplan op om zo de zelfredzaamheid te bevorderen, waarbij 
je de ontwikkeling van de kinderen niet uit het oog verliest.  
 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 
Een ambulante gezinsbegeleider van Coach 25 zet het belang van het gezin en de kinderen 
voorop, kan goed met hen communiceren en omgaan met belangen en verwachtingen van 
zowel de kinderen als de ouders. Je deelt met ons de gedachte van één gezin, één plan en 
één aanspreekpunt. Je ben een positieve, ondernemende collega met een proactieve 
mentaliteit. Je levert individueel maatwerk en maakt hierbij gebruik van andere disciplines 
zowel binnen als buiten de organisatie. Je weet actief risico’s te signaleren ten aanzien van 
de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen met hulpvragen en/of problemen en durft dit 
bespreekbaar te maken.  

Verder beschik je over: 
• Een afgeronde HBO opleiding in de richtingen Social Work, CMV, SPH, MWD, 

pedagogiek of verpleegkunde; 
• Een SKJ (voor-) registratie; 
• (basis) Kennis van de doelgroepen LVB/VG en bijkomende psychische stoornissen; 
• Kennis van de sociale kaart van de regio; 
• Een rijbewijs B en een auto. 

 

WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN? 
• Een afwisselende en uitdagende baan 
• Prettige werksfeer in een open cultuur 
• Een aanstelling van minimaal 12 uur per week (ZZP is bespreekbaar) 
• Indicatieschaal bij indiensttreding is schaal 8 volgens CAO Sociaal Werk 

Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, 
bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden voor (bij)scholing. 

 
Coach25 is een onderdeel van Welzijn e25 en zet zich in voor kwetsbare mensen 
die in hun ontwikkeling ondersteuning nodig hebben. Wij zijn actief in de regio Haaglanden, 



Midden-Holland en Nieuw Waterweg Noord, Utrecht West, Zuid Holland Zuid en Holland-
Rijnland 
 
De aanvraag Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties is 
onderdeel van de selectieprocedure. 
 
Reageren en solliciteren: 
Voor meer informatie kun je bellen met Nadja Mager teammanager Jeugd, tel: 06-41781052 
of via e-mail: nmager@welzijne25.nl  
Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitaties@welzijne25.nl.  
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