Jinpa
Individuele begeleiding op maat, gericht op ondersteunende communicatie

Vacature aspirant individuele begeleider
‘NIET ZORGEN VOOR, MAAR ZORGEN DÁT’

Stichting Jinpa heeft regelmatig vacatures en cursusaanbod voor begeleiders die graag in een
één op één situatie met een cliënt willen werken.
_____________
In dit document richten we ons op de vacatures. Het gaat in dit document over de vacature
‘aspirant individuele begeleider Jinpa’ binnen een Jinpa-gelicentieerde omgeving.
|Voor deze baan is ervaring geen vereiste. Wij leiden namelijk eventueel zelf mensen op.
| We kijken wél naar karakter en motivatie van de begeleider.
_____________

Om welke cliënten gaat het?
Het gaat om mensen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal. Of moeite
hebben om de wereld te begrijpen en/of het tempo te volgen. De onderliggende oorzaken zijn
verschillend. Het kan gaan om iemand die bijvoorbeeld (ernstig) verstandelijk beperkt is. Of
autistisch. Of beide.
Waarom hebben deze mensen een individuele begeleider nodig?
Het gaat ook om mensen die moeite hebben met een tempo van een groep. Of met het grote
aantal prikkels die een groep mensen veroorzaakt. Soms gaat het om de activiteiten van de
groep: deze sluiten totaal niet aan bij het interesseveld van deze cliënt en wordt passief of
overvraagd.
Wat houdt de baan in?
* Je zult een vaste begeleider worden van één cliënt binnen een zelfsturend team.
* Je zult de cliënt een programma op maat bieden en aansluiten bij wat deze cliënt aankan en
begrijpt.
* Je kijkt naar de juiste hoeveelheid in- en ontspanning, communicatie-mogelijkheden,
veiligheidsgevoel van de cliënt (niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en emotioneel),
ontwikkeling en zelfredzaamheid waar dit mogelijk is.
* Je zult waarnemen, aansluiten en ondersteunen waar dit gewenst is.
* Je ziet veel details in gedrag en zult dit interpreteren en van daaruit keuzes maken wat
betreft jouw begeleidingsstijl op dát moment.
* Je zult passende activiteiten bedenken en voorbereiden.
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Individuele begeleiding is niet ‘alleen’
Je bent een individuele begeleider. Dit houdt in dat je op dát moment in je eentje nabijheid
biedt aan één cliënt en jouw begeleidingsstijl aanpast aan wat op dát moment nodig is. De
term ‘individuele begeleider’ heeft binnen de visie van Jinpa vooral te maken met de kwaliteit
van jouw begeleiding. Niet met kwantiteit. Het gaat niet om het feit dat jij als begeleider tijd
en aandacht kunt hebben voor één cliënt tegelijk, maar óók om HOE je begeleidt en waarom je
voor bepaalde ondersteuning kiest.
Je werkt in een team met collega’s die ook voor deze cliënt werken. Het is een zelfsturend
team onder leiding van een teamleider, die tevens begeleider is. Je spreekt dezelfde taal, bent
even verantwoordelijk voor taken en afspraken. Je werkt niet alleen: je hebt collega’s in jouw
eigen team. En andere cliënten die aanwezig zijn in hetzelfde pand of ruimte en ook hun eigen
begeleider naast zich hebben.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen die heel leergierig zijn, die altijd willen weten waaróm iets op een
bepaalde manier gedaan moet worden. We zoeken mensen die het leuk vinden activiteiten te
bedenken, maar het ook leuk vinden om iemand iets te leren. We zoeken mensen die niet bang
zijn voor voorbereidend werk (activiteiten voorbereiden, picto’s lamineren, gebaren oefenen,
etc). We zoeken mensen die altijd heel veel details zien en de neiging hebben hier iets mee te
willen doen.
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creatief?
leergierig?
direct en open?
iemand die niet het zorgende type is, maar het leuk vindt iemand iets te léren?
iemand die zelfstandig kan werken en werk ziet liggen?
iemand die het ook leuk vindt om in een team te werken?
iemand die het beste uit iemand wil halen en mogelijkheden wilt leren benutten?
iemand die al snel te betrokken is?
een mbo-denkniveau?

Dan ben jij waarschijnlijk geschikt voor deze baan.
Opmerking: We zoeken niet-dove en dove begeleiders.
De dove begeleiders worden ingezet als aanvulling in een team rond een dove cliënt.
Wat bieden wij jou?
Stap 1: Allereerst een introductiecursus en kennismaking met het werk. We gaan je wat meer
vertellen over het werk: wat ga je leren, wat houdt het werk in, meekijken op de werkvloer,
kennismaken met begeleiders die dit werk al doen.
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Lijkt het je nog steeds leuk?
Stap 2: Dan gaan we met jou om de tafel om samen te kijken naar welke kennis je nog nodig
hebt om het werk te kunnen uitvoeren. Je krijgt les over de methoden waar je nog geen kennis
over hebt. Voor deze lessen betaal je een klein bedrag bedrag. Op deze manier toetsen wij
betrokkenheid en inzet.
Stap 3: Zodra we samen vinden dat je er klaar voor bent krijg je inloggegevens op onze website
voor de pagina ‘vraag en aanbod zorg’. Op deze pagina zie je gegevens van werkgevers die
begeleiders zoeken (landelijk) en kun je zelf contact leggen met deze ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers die begeleiders zoeken hebben hier zelf informatie geschreven over voor
wie ze begeleiding zoeken en waar in Nederland. Er staan ook loon-afspraken en uren bij. Je
kunt dan zelf contact opnemen en alles verder zelf regelen met deze ouders/verzorgers.
Loon en uren
Het aantal uren die je werkt bepaal je samen met je team en de ouders/verzorgers.
Je bent een pgb-zorgverlener. Loon en voorwaarden worden bepaald door de budgethouder,
degene die het budget beheert en hoogte van het budget.
Deze voorwaarden zullen in de afzonderlijke advertenties van de werkgevers staan
(websitepagina vraag en aanbod)
LET OP: je hoeft géén ‘professional’ te zijn om dit werk te kunnen doen! Ook geen zzp’er!

Wil je meer weten of heb je interesse?
Neem dan contact met ons op:
Cindy Bloemberg
c.bloemberg@jinpa-huis.nl
www.jinpa-huis.nl
Vermeldt als onderwerp van je mail ‘aanvraag sollicitatieproces’.
Schrijf in jouw mail een stukje over:
- in welk gebied van Nederland zoek jij werk?
- wat is jouw motivatie om te solliciteren?
- waarom denk je dat je geschikt bent?
- heb je al ervaring met begeleiding en zo ja, welke ervaring?
- ben je bekend met gebaren? Zo ja, op welke manier en waardoor?

Misschien lijkt jou dit werk ook leuk:
- volwaardig Jinpa begeleider
- teamleider Jinpa begeleider
Vraag hier gerust naar!
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