
 

Persoonlijk begeleider, 28 - 32 uur 

per week  
 

2Live richt zich op jongeren tussen de 17 tot 25 jaar uit verschillende doelgroepen, die 
binnen 2 jaar klaargestoomd willen worden om een zelfstandige positie binnen de 
samenleving te verwerven. Dat wil zeggen met woonruimte, een opleiding en zin om verder 
te leren of te werken. Bij het ondersteunen van de jongeren staan wonen, werken/leren, 
netwerkontwikkeling en vrijetijdsbesteding centraal. De visie van waaruit gewerkt wordt richt 
zich op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden 
(competentievergrotend werken). Dit alles vanuit de positieve benadering. Het is een manier 
van denken, maar ook een manier van naar de wereld om je heen kijken. Het positieve in de 
ander zien en dit benadrukken.  
 
De begeleiding wordt geboden op de woonlocaties (product 2Live) in Den Bosch, Vlijmen, 
Boxtel, Oss en Boxmeer of ambulant (product 2Go) als de jongere al eigen woonruimte 
heeft.  
 
De vacature is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging van 
het dienstverband.   

Werkzaamheden 
• je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het toekomstplan 

van de jongeren volgens het 2Live Fasemodel  

• je begeleidt, coacht en traint de jongeren bij hun ontwikkeltraject 

• je kunt methodisch (competentie vergrotend) en zelfstandig werken 

• je onderhoudt contacten met het netwerk van de jongeren   

• je biedt ook begeleiding aan de bewoners als groep 

• je draagt mede zorg voor huisbeheer en de woonomgeving 

• je administratieve handelingen leg je vast in het ECD (Qurentis/Collabris/Carefriend)   

Profiel 
• bij voorkeur een relevante afgeronde HBO-opleiding en geregistreerd als 

jeugdzorgwerker (SKJ) 
• enthousiasme voor én affiniteit met de doelgroep  
• in staat zijn tot het stellen van prioriteiten en in kunnen spelen op wisselende situaties  
• methodisch, teamgericht en zelfstandig kunnen werken, stressbestendig en kunnen 

relativeren  
• goede sociale en communicatieve vaardigheden  
• bereid om onregelmatige tijden te werken (tot max. 21:00 uur) en deel te nemen aan 

bereikbaarheidsdienst (in principe wordt er niet gewerkt in weekenden en op feestdagen)  
• in bezit van rijbewijs en auto (of daar de beschikking over hebben)  
• enkele jaren ervaring in het werken met jongeren  
• flexibel, creatief, gevoel voor humor, actief en in voor een uitdaging  
• ervaring in het werken met Sociale Netwerk Strategieën en ZRM 

(zelfredzaamheidsmatrix) is een pré.   
 



 

2Live biedt 

Een boeiende, dynamische en inspirerende werkomgeving waarin ruimte is om met en van 

elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen. Naast teamtrainingen en een digitale leeromgeving 

(2Learn) bieden we medewerkers een persoonlijk opleidingsbudget, een goede 

reiskostenvergoeding en een fietsplan aan. Er worden gezamenlijke, ontspannende 

activiteiten georganiseerd, zowel vanuit de organisatie als vanuit personeelsvereniging 

2Gether. We vinden het ook belangrijk dat je betrokken wordt bij de ontwikkeling van onze 

organisatie. 

De functie van persoonlijk begeleider is ingedeeld in schaal 8, CAO Jeugdzorg, inclusief 

pensioenvoorziening bij PFZW, goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering 

(8,3%), studiefaciliteiten en reiskostenvergoeding.  
Je maakt gebruik van een laptop en smartphone van 2Live. 
Standplaats is onze locatie in Den Bosch - Muntel. 

 

Informatie 
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken www.2live.nl of contact opnemen met 
José Vorstenbosch (directeur 2Live), tel: 06-43177959 of Sjors van den Biggelaar 
(persoonlijk begeleider en locatieverantwoordelijke Den Bosch Muntel), tel: 06-42559726. 
 

Solliciteren 
Je sollicitatie stuur je per mail aan vacature@2live.nl. Wij ontvangen je motivatie en je cv  
graag uiterlijk 1 november aanstaande. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 
 
 

http://www.2live.nl/
mailto:vacature@2live.nl

