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Vacature Koempel Zorggroep  

 
Koempel Zorggroep is een jong, dynamisch 

en groeiende zorgorganisatie die zich 
specialiseert in ambulante thuisbegeleiding en 
groepsbegeleiding binnen de volwassen (VG)-
GGZ. Wij zijn op zoek naar een ervaren en 
ondernemende professional welke ons kleine 
team komt versterken!  

 
Niveau: HBO 
 
Locatie: Geleen 
 
Aantal uren: 0 uren variabel 
 
CAO: Zorg en Welzijn 

Wat bied jij? 

Je bent minimaal in het bezit van een HBO-diploma Zorg en Welzijn gericht op begeleiding én 
aantoonbare relevante werkervaring binnen de (VG)-GGZ en autisme. Je beschikt over de juiste 
basiskennis van de doelgroep en bent bereid om bij te leren. Je bent bekend met de visie en 
werkwijze van Koempel Zorggroep. 

 
Koempel Zorggroep staat voor vitaliteit, leven vanuit motivatie met goede zorg voor de ander en 

voor jezelf.  Als begeleider erken je het belang van een vitaal leven en ben je in staat dit over te 
brengen op de deelnemers.  

 
• Je vertaalt de wensen van de cliënt, de observaties en de doelen met de deelnemer (en het 

netwerk) naar concrete plannen, activiteiten en afspraken. Deze beschrijf je in het 
ondersteuningsplan. 

• Samen met de deelnemer voer je de taken uit zoals je deze hebt omschreven in het 
ondersteuningsplan. Je steunt en coacht de deelnemer bij het behalen van zijn doelen 
gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Je hebt oog voor het netwerk van de 
deelnemer. 

• Je signaleert, rapporteert en communiceert zorgvuldig naar alle belanghebbende. Wanneer 
het nodig is onderneem je gepaste actie. Bij twijfel kun je altijd terugvallen op de 
leidinggevende. 

•  Je evalueert periodiek de begeleiding met de deelnemer, diens netwerk, consulent van 
gemeente en stelt waar nodig in gezamenlijkheid het zorgplan bij. Daarnaast schrijf je 
voortgangsrapportages op de geformuleerde doelen. 

• Je bent gepassioneerd over je werk en de uitdagingen waar je doelgroep voor staat.  

Team taken 

Je bent onderdeel van een zelf organiserend team met een platte structuur. Dit houdt in dat je 
veel vrijheid hebt in je werk, maar ook eigen verantwoordelijkheid. 

• Je geeft en vraagt feedback aan alle leden van het team. 
• Je oppert ideeën om de samenwerking te verbeteren. 
• Je bent aanwezig bij het teamoverleg en participeert in teamontwikkeling. 
• Je komt gemaakte afspraken na. 
• Je draagt ideeën aan.  
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Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een mooie baan met veel verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden. 
Omdat wij een groeiend bedrijf zijn bieden wij jou graag de mogelijkheden jouw ambities waar te 
maken en te excelleren in datgene waar jouw passie ligt.  
 
Voor meer informatie over de vacature bel Thijs Jacobs op 0634305065. 
 
Stuur jouw CV en moverende brief naar: werken@koempelzorggroep.nl   


