
 
Over Mesazorg 
Mesazorg is een zorgaanbieder die vanuit 7 locaties in de lijn Geldermalsen-Arnhem zorgt voor de 
juiste zorg op de juiste locatie. Kleinschalige woonvormen voor kinderen, moeders met kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen die hulp nodig hebben met de dagelijkse zaken en alles wat 
eromheen geregeld moet worden. Door een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, 
psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of als het even allemaal niet zo gaat zoals je zou 
willen, hebben zij een vorm van begeleid wonen nodig. Mesazorg geeft hen die mogelijkheid. 
Mesazorg is ondernemend en zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden om haar bewoners de best 
mogelijke zorg en aandacht te geven. 
De omvang van Mesazorg biedt haar medewerkers de mogelijkheid om gehoord te worden. De 
cultuur is open en informeel omdat wij van mening zijn dat dan het team het beste kan 
functioneren. 
 

De functie 

Persoonlijk Begeleider HBO-SKJ (20-32 uur per week) 

 
Sta je stevig in je schoenen, word je enthousiast van het werken met jongeren en vind je het 
belangrijk om je steentje bij te dragen aan een stabielere toekomst voor hen? Dan zoeken wij jou! 

Dit ga je doen: 

Je stimuleert de jeugd tot het ontwikkelen & uitvoeren van hun eigen activiteitenprogramma, je 
onderhoudt contacten met voogden. Als begeleider breng je de hulpvraag van de jeugdige in kaart. 
Door middel van gesprekken en observatie krijg je zicht in de behoefte van de jongeren. Ook durf je 
complexe onderwerpen bespreekbaar te maken. Alle doelen leg je duidelijk vast in 
begeleidingsplannen. Je zet de juiste (externe) hulp in die nodig is vanuit het uitgangspunt: Het doel 
is de zelfredzaamheid van de jongere en het systeem te versterken en daarmee de doelen te 
behalen. Je werkt veelal zelfstandig en bent verantwoordelijk voor jouw cliënten. Daar waar nodig 
kun je casussen bespreken met de gedragswetenschapper. Mesazorg heeft kleinschalige 
woonvoorzieningen met max 7 jongeren per woning. De jongeren zijn 2 tot 12 jr oud. 

Jouw toegevoegde waarde: 

• De verantwoordelijkheid voor een aantal jongeren (eigen caseload) 
• Het in kaart brengen van de hulpvraag van de jongere en eventueel het gezin 
• Het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt en het systeem door gebruik te maken 

van hun eigen kracht, hulp vanuit het netwerk en het aanleren van nieuwe vaardigheden 
• Het inzetten van passende (gespecialiseerde) hulp door derden 
• Het samenwerken met lokale instellingen, scholen, jeugdzorg en bevorderen van een 

integrale aanpak 



• Je bent betrouwbaar en hebt een positieve instelling, gaat opzoek naar mogelijkheden en 
wilt je eigen aanpak steeds verbeteren. Je hebt een overstijgende aanpak. Je stimuleert en 
motiveert jeugdigen en het netwerk. Daarnaast vind je het leuk in contact te zijn met 
collega-zorgprofessionals en het netwerk van je cliënt. Je bent stressbestendig, 
professioneel en je gaat voor het beste resultaat! 

 

Functievereisten 
 

Jouw profiel 

• Een afgeronde relevante HBO-opleiding 
• Registratie SKJ  
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening 
• Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep 
• Bij voorkeur ervaring in het werken met jeugd en gezinnen 
• Een enthousiaste, leergierige en zelfbewuste houding 
• Een helikopterview, goede dosis humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit 
• Reflectievermogen op eigen handelen, het vermogen tot het ontvangen en geven van 

feedback 

 

Wat bieden wij 

• Mesazorg biedt jou een prachtige baan met impact in een moderne, professionele 
werkomgeving binnen een team wat staat voor de doelgroep 

• Volop aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 
• Informele cultuur, korte lijnen en collega’s waar je blij van wordt 
• Leuke activiteiten en borrels 
• Een uitstekend pakket belonings- en arbeidsvoorwaarden 
• Een werkgever die haar medewerkers de belangrijkste schakel vindt in haar dienstverlening 
• Mesazorg groeit, groei jij mee? 

 

Interesse in deze functie? Reageer dan via email naar mvaglica@mesazorg.nl  

Kijk voor meer informatie over Mesazorg ook op onze website www.mesazorg.nl  

 

 


