
  

 

Act Werkt! zoekt per direct een ambulant begeleider/ casemanager (m/v) voor 24 uur 

per week (uitbreiding is in de toekomst mogelijk). 

ACT Werkt! biedt begeleiding aan normaal begaafde jeugdigen en volwassenen met 

een autismespectrumstoornis/ ADHD of andere problematiek (schooluitval, 

gedragsproblemen, angststoornissen etc.). De begeleiding vindt voornamelijk plaats 

in de thuissituatie. 

Als casemanager bied je begeleiding op basis van een persoonlijk 

ondersteuningsplan en voer je gesprekken met het netwerk van de cliënt of met 

andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt. De begeleiding loopt uiteen van 

ondersteuning bij het plannen en organiseren van de dagdagelijkse taken, bijhouden 

van administratie, oefenen van sociale vaardigheden, voeren van psycho-educatieve 

gesprekken etc. etc.  

Als casemanager ben je verantwoordelijk voor het inplannen van je eigen agenda 

waarbij je rekening moet houden met werkzaamheden na schooltijd en in de 

avonduren (max. twee avonden per week). Naast het bieden van begeleiding neem 

je deel aan het cliëntoverleg en krijg je individuele werkbesprekingen.  

Wie ben jij? 

Je hebt een pro-actieve houding, ondernemingsgeest, je kunt zelfstandig werken, je 

bent doortastend en je hebt ervaring in het werken met mensen met een 

autismespectrumstoornis. Wij zoeken iemand die zich langdurig aan onze 

organisatie wil verbinden zodat we onze cliënten continuïteit van zorg kunnen 

bieden. Daarnaast ben je flexibel in werktijden en werklocatie. We zijn op zoek naar 

iemand met hart voor de zorg! 

Tevens heb je minimaal: 

• Een HBO- diploma SPH/ Social Work of een andere relevante opleiding 

• Relevante werkervaring (bij voorkeur) 

• een auto ter beschikking 

• een registratie jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional in het 

kwaliteitsregister jeugd (skjeugd.nl) 

• Een geldige VOG 



Wij werken in de regio tussen Venray, Weert en Sittard. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Een afwisselende en uitdagende baan in een kleine organisatie waar de focus ligt op 

aansluiten bij de cliënt, het naar voren halen van de kwaliteiten van de cliënt en de 

cliënt zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. Binnen de organisatie wordt gewerkt 

vanuit vertrouwen en professionaliteit. Er is ruimte voor de eigenheid van cliënt en 

medewerker!  

• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ 

• Salaris gebaseerd op FWG 45/ 50 (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

• Km-vergoeding á 19 ct per km (inclusief woon-werkverkeer) 

• Na een jaarcontract mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd 

• Een jaarlijks budget voor bijscholing 

• Goede ondersteuning vanuit de organisatie 

• Werken in een professioneel en gezellig team! 

 

Enthousiast? 

Stuur een sollicitatie mét cv voor  30 april 2021 per mail naar Cara Moers via 

info@actwerkt.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 19-05-2021 op onze 

locatie in Roermond.  
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