
 

 

 

 

 

 

 

GGMD zoekt voor zijn regio Noordwest een  

 

ERVAREN AMBULANT WOONBEGELEIDER 

 

Wat hebben we te bieden 

- Een werkweek van 24 uur, eventueel uit te breiden tot 32 uur 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 40, min. € 1958,00  

max. € 2863,00 bruto per maand op fulltime basis 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Een aanstelling voor een jaar 

- Cursussen gebarentaal en dovencultuur  

- Een leuke werksfeer in een multidisciplinair team van gemotiveerde collega’s 

 

Wat ga je als ambulant woonbegeleider doen? 

Als ambulant woonbegeleider van GGMD bied je ondersteuning bij het in stand houden en 

daar waar mogelijk vergroten van de zelfstandigheid van dove, slechthorende en doofblinde 

cliënten: thuis, op het werk en in de vrije tijd. Je stelt doelen en stappenplannen op onder 

verantwoordelijkheid van een zorgcoördinator en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Je 

bezoekt de cliënten thuis en begeleidt hen naar verschillende activiteiten buitenshuis. Dat 

alles doe je overdag, maar soms ook in de avonduren.  

 

Waar kom je te werken? 

Je komt te werken in regio Noordwest. Deze regio omvat de locaties Amsterdam, Alkmaar, 

Almere en Utrecht. Je standplaats wordt Amsterdam. Omdat het een ambulante functie is, is 

het noodzakelijk dat je in bezit bent van een rijbewijs en een auto. 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD is een landelijke organisatie die zich specifiek richt op mensen die doof(blind) zijn of 

een hoorprobleem hebben. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle 

terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije 

tijd en inkomen. De organisatie telt op dit moment zo’n 220 medewerkers. Er wordt gewerkt 

vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd. Kijk voor meer informatie op 

www.ggmd.nl 

 

Wat maakt werken bij GGMD extra interessant? 

Bij GGMD werk je voor een leuke doelgroep, je leert een tweede taal (Nederlandse 

Gebarentaal) en je maakt kennis met een andere cultuur (de dovencultuur). Er heerst een 

goede werksfeer en je maakt deel uit van een multidisciplinair team met betrokken collega’s. 

 

Ben jij dit? 

Als ambulant woonbegeleider heb je affiniteit met onze doelgroep, ben je praktisch 

ingesteld en sociaal vaardig. Daarnaast vinden we onderstaande terug in jouw profiel: 



- Minimaal mbo 4 werk- en denkniveau: Sociaal Pedagogisch Werk (SPW–4) of 

Maatschappelijke Zorg of een vergelijkbare opleiding. 

- Ervaring in soortgelijk werk en basiskennis van methodieken en sociale systemen m.b.t. 

ambulante woonbegeleiding strekken tot aanbeveling. 

- Kennis van gebarentaal en de dovencultuur is een pre. Heb je deze kennis niet dan ben 

je bereid hiervoor cursussen te volgen. 

 

Wil je meer weten? 

Neem bij vragen contact op met Ruud Schuurman, regiomanager Noordwest, via: 

tel.   088 – 43 21 700 

chat of teletolk zie www.ggmd.nl/contact 

 

Wil je solliciteren? 

Mail je motivatiebrief en cv o.v.v. WBNWAM2019 zo spoedig mogelijk naar: 

sollicitaties@ggmd.nl  
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