
Op pad met: Anouck Benjamins, ambulant begeleidster bij Stichting Philadelphia door Reny van de 
Broek voor Wijkzorg Oost 
 
Na haar studie Social Work wilde Anouck breed ervaring opdoen. Door een eerdere stage 
was ze al eens in contact gekomen met de doelgroep. En nu, sinds een jaar, heeft ze het 
enorm naar haar zin bij Stichting Philadelphia als ambulant begeleider op de woonlocatie 
Anfieldroad. Ze biedt begeleiding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De 
meeste ambulant begeleiders gaan op huisbezoek bij de cliënt, maar hier kunnen de 
cliënten ook naar de locatie komen voor begeleiding. “De cliënten kunnen hier een kopje 
koffie drinken, het is een ontmoetingsplek. En het idee erachter is dat je cliënten aan de 
hand mee kunt nemen naar de locatie waar ze ook andere mensen kunnen ontmoeten. Zo 
komen ze de deur ook uit. En van daaruit bieden we de begeleiding en kunnen we nagaan 
hoe het met hen gaat, dingen op de computer doen, werken aan de individuele doelen etc.” 
aldus Anouck.  
 
Elke cliënt is anders en elke cliënt heeft andere hulpvragen, Anouck over haar werk: “Misschien 
hebben cliënten wel dezelfde hulpvragen maar bij de een zet je deze interventie in en het werkt en 
bij de ander weer helemaal niet. We kijken per cliënt wat werkt, en sluiten zo aan bij de cliënt.” 
Over wat haar werk zo leuk maakt: “De diversiteit van de doelgroep vind ik erg leuk en de 
verschillende doelen waaraan we werken. Ik heb hiervoor als recruiter gewerkt, heel wat anders. 
Over de dynamiek in haar werk: “En met een crisis moet je snel kunnen schakelen, dat vind ik 
uitdagend ook.” De andere kant van de medaille is er ook, over wat haar werk lastig maakt: “ 
Cliënten die hun afspraken niet nakomen, of weerstand. Maar ook sta ik wel eens voor een dichte 
deur hoor. Dan probeer ik creatief op zoek te gaan naar manieren om met de cliënt in contact te 
komen en soms denk ik ook wel eens: deze tijd had ik in iemand anders kunnen steken. Maar wat 
ik ook wel lastig vind is de eenzaamheid bij cliënten, wanneer het netwerk is weg gevallen.“  
 
Naast haar ambulante werkzaamheden is Anouck actief als Vlogger, hierin vertelt ze veel over 
samenwerking met andere organisaties. “Ik ga veel naar wijktafels en andere activiteiten binnen 
het netwerk. Ik maak filmpjes over samenwerkingen met andere organisaties etc., erg leuk.” 
Voor wie benieuwd is naar de vlog.. kijk eens op www.wijkzorg-amsterdam.nl/zuid  
Dit is de link naar een vlog van Anouck: https://wijkzorg-amsterdam.nl/zuid/https-youtu-be-
bqbsox7q8f4/   
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