
 

 

 

 

 

SPH vacature 
 
Ben jij HBO opgeleid richting SPH met ervaring?  
Heb jij ervaring opgedaan met ambulant werken?  
Deel jij de visie om problemen aan te pakken, daar waar ze ontstaan? 
 Heb jij vertrouwen in de eigen kracht van mensen én in die van hun omgeving? 
 Heb jij hart voor zorg in omgeving Zwolle? Lees dan verder! 
 
Het betreft een ambulante en dus zelfstandige functie met ruimte om deze zelf vorm en 
inhoud te geven. Er zijn volop mogelijkheden voor inhoudelijke en persoonlijke 
ontwikkeling en een uitdagende werkomgeving in een informeel team met gedreven 
collega’s.  
Vanuit gemeenten en wijkteams worden cliënten met een bepaalde indicatie 
doorverwezen. Vanaf dat moment is het aan jou om van de grond af een 
begeleidingstraject op te stellen en uit te voeren. Je wordt intensief ingewerkt en je gaat 
cursussen volgen zoals omgang met huiselijk geweld.  
 

Functie eisen 
Wat vraagt Rumi Dervish Thuiszorg van jou? 

 Minimaal een HBO-diploma SPH; 
 Relevante ervaring in de ambulante begeleiding;  
 Een coachende stijl van begeleiden; 
 Een rijbewijs, eigen vervoer en je woont in de omgeving van jouw werkgebied;  
 Je bent sensitief en onderhandelingsvaardig om lastige cliëntsituaties te hanteren; 
 Je bent een netwerker; 
 Je bent zelfstandig en flexibel. Je werkzaamheden plan en organiseer je zelf; 
 Je bent bereid om mogelijk ook in de avonden en weekenden te werken. 

 

Over het bedrijf 
Rumi Dervish richt zich op de multiculturele doelgroep, wij focussen voornamelijk op de 
regio Zwolle. Onze cliënten zijn over het algemeen eerste generatie immigranten met 
een culturele- en taalbarrière waardoor zij geen zorgverlening van autochtone 
thuiszorgorganisaties willen aanvragen, terwijl zij wel zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Rumi Dervish ondersteunt deze doelgroep door hen te begeleiden vanaf de 
start van de zorgvraag naar het aanvragen van een indicatie en het inkopen van de zorg. 
Wij bieden professionele ondersteuning in de thuissituatie van cliënten met oog voor de 
directe leefomgeving. In hun eigen leefomgeving coach jij de cliënt en direct 
betrokkenen, om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan onze samenleving. 
 
 
Hebt u bij het lezen nog vragen en/of wilt u contact opnemen met ons? 
Stuur ons gerust een e-mail via info@rumidervish.nl met onderwerp SPH vacature 
of neem contact met ons op via 06-50700870 


