
 

 

 

 

 

 
Junior ambulant hulpverlener (24-32 uur p.w.) 

 

 
 
 

Zoek jij een afwisselende en uitdagende baan, waarin je nauw met cliënten en 
behandelteams samenwerkt? Ben je flexibel, gedreven en betrokken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
De functie 

Als junior ambulant hulpverlener ga je bij Mental Heroes aan de slag met jongeren die leven met een 
angst-, dwang- en/of stemmingsstoornis of autisme. Je zorgt ervoor dat je voorziet in wat de jongere 
op dat moment nodig heeft. Dit doe je door te werken met een begeleidingsplan waarin 
verschillende doelen worden gesteld. Je kunt hierbij denken aan de zelfredzaamheid met betrekking 
tot dagelijkse zaken zoals het naar school gaan, het opbouwen van vriendschappen, het helpen 
ontwikkelen van de eigenheid of het zelfstandig durven reizen. De begeleiding vindt plaats op diverse 
locaties; bijvoorbeeld op school, het werk of bij de jongere thuis. 

We zoeken begeleiders met doorzettingsvermogen, want als een bepaalde aanpak niet werkt zoek je 
naar een andere manier om het beste resultaat alsnog te behalen. Je trekt ook tijdig aan de bel 
wanneer dit nodig is en je overlegt met andere organisaties en specialisten. 

 

Over Mental Heroes 

In 2017 is Mental Heroes opgericht met als doel jongeren met angst- en/of dwangklachten en 
autisme te ondersteunen bij vermindering van klachten in de eigen leefomgeving. Na maandenlange 
intensieve therapie in de klinische setting blijkt dat de generalisatie, van het geleerde naar de eigen 



omgeving, gecompliceerd is. Zichtbaar is dat vermijdings- en veiligheidsgedrag van jongeren 
toeneemt in de veiligheid van de eigen omgeving. Mental Heroes beoogt in te spelen op het 
doorbreken van dat gedrag en te ondersteunen in generalisatie, normalisatie en resocialisatie. De 
vraag omtrent ambulante begeleiding is echter veelomvattender. Mental Heroes speelt in op deze 
brede behoefte en biedt ambulante begeleiding in diverse vormen. 

Wij bieden ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen op 
verschillende leefgebieden. Mental Heroes werkt vanuit de veilige leefomgeving en speelt in op de 
behoefte van de jongere door te streven naar effectieve begeleiding en het inzetten van de unieke 
innerlijke kracht van zowel het kind als gezin. 

Mental Heroes biedt hulp in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en 
Vechtstreek, Haarlemmermeer, Haarlem en West-Friesland.  

 

Wat wij van jou vragen: 

- Vierdejaars student of afgeronde HBO-opleiding SPH, pedagogiek, psychologie of social work 
(uitstroomprofiel jeugdzorgwerker) 

- Je legt makkelijk verbindingen en hebt grote affiniteit met de doelgroep 
- Je benadert cliënten vanuit een open en menselijke houding en kiest voor een gelijkwaardige 

insteek 
- Je hebt een groot zelfsturend en reflecterend vermogen en je bent bereid om bijscholing te 

volgen 
- Je beschikt over kennis en/of ervaring met betrekking tot het begeleiden en ondersteunen 

van kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis, angst- 
en/of dwangstoornis 

- Je werkt vanuit een opgesteld (begeleidings)plan 
- Je bent in staat te experimenteren en je kunt zonder strakke kaders functioneren 
- Je beschikt over een SKJ-registratie of je bent bereid deze te behalen  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto 

Wat wij jou bieden: 

- Een uitdagende, afwisselende baan waarin je een bijzondere band opbouwt met je cliënten 
- Een omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen door middel van intervisie, supervisie, bij- en 

nascholing 
- De mogelijkheid om zelfstandig en flexibel te werken 
- Werken in een inspirerend, gemotiveerd en professioneel team 
- Een contract op basis van de CAO Jeugdzorg. 

 

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan nu! 

 

Stuur je motivatie en je cv naar info@mentalheroes.nl 

 


