
 
 
 
Wil je jezelf ontwikkelen als jonge zorgprofessional bij een 
laagdrempelige en ambitieuze organisatie?  Wil je praktijk-
ervaring opdoen door één-op-één aan doelen te werken van 
kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis? 
 
 

Dan ben jij op zoek naar Inzowijs! 
 
 

Want wij bieden: 
 de studiegerelateerde (bij)baan die jij zoekt! 

 een springplank naar de toekomst middels doorgroeimogelijkheden en het opbouwen van een netwerk 

 trainingen verzorgd door WIJS (onderdeel Inzowijs) om je kennis te vergroten en je talenten te ontwikkelen 

 individuele coaching door zorgcoördinatoren (ervaren psychologen en orthopedagogen) 

 flexibel aantal uren, variërend van 2 tot 32 uur per week 

 de mogelijkheid tot het behalen van de SKJ registratie 

 een gezellig kantoor waar je altijd terecht kunt voor een leuk gesprek en een lekkere bak koffie 

 regelmatig goede borrels met je collega’s 
 
 

Jij: 
 bent bezig met een sociale studie (minimaal tweedejaars) of hebt deze recent afgerond 

 bent minimaal een jaar beschikbaar en flexibel inzetbaar 

 bent zelfstandig, verantwoordelijk, betrouwbaar en een kei in communiceren 

 staat stevig in je schoenen 

 zorgt met je positieve instelling voor succeservaringen bij onze kinderen/jongeren 

 woont in de regio Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Amsterdam of Utrecht 
 
 

Wat je gaat doen: 
 één-op-één begeleiding geven aan een kind of jongere binnen het systeem 

 zelfstandig vormgeven van de begeleiding 

 op een oplossingsgerichte manier werken aan de doelen van het kind of de jongere 

 contact onderhouden met ouders/verzorgers, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen 

 op regelmatige basis evalueren van de begeleiding met het kind/de jongere, ouders/verzorgers en de 
zorgcoördinator 

 
 

Wordt Inzowijs jouw springplank?  

Stuur een e-mail met het  aanmeldformulier, je CV en motivatiebrief* naar Nicole van Vugt 
via begeleiders@inzowijs.nl o.v.v. ‘Vacature begeleider regio **’.  
 
* Bij ontbreken van een document wordt je sollicitatie niet in behandeling  genomen.  
** Graag aangeven voor welke regio je solliciteert. 


