
 

Woonbegeleider (HBO) 
 
Wij zijn op zoek naar een ervaren woonbegeleider die in een groeiende zorginstelling van 
toegevoegde waarde zou zijn. Ben jij duidelijk naar cliënten maar nabij en kan je zowel 
met jongeren als met volwassenen uit de voeten dan zijn wij op zoek naar jou.  

Wat je doet 

Als woonbegeleider bied je begeleiding, structuur en veiligheid aan deelnemers die binnen onze 
stichting wonen. Dit gaat zowel om individuele- als groepsbegeleiding. De cliënten die bij ons 
binnen komen staan vaak volledig aan de grond. Wij bieden hen indien mogelijk een woonplek en 
bieden begeleiding bij het sociaal en maatschappelijk functioneren. Er wordt een 
begeleidingsplan opgesteld met hierin de leerdoelen waar de cliënt aan wilt werken. In overleg 
met de gemeente wordt gezocht naar de best passende hulp en hier vorm aangegeven. Het is 
belangrijk dat je goed kunt samenwerken met de andere hulpverleners die betrokken zijn bij de 
cliënt. Voor alle vragen omtrent financiën hebben wij een aparte begeleider die dit gedeelte van 
de begeleiding op zich neemt.  

Wij vragen 

• Een afgeronde hbo-opleiding MWD/SPH/Social Work (MBO niveau 4 mag ook reageren); 
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het begeleiden van cliënten; 
• Een beschikbaarheid van 24 uur per week; 
• Kennis van de GGZ doelgroep en verslavingsproblematieken; 
• Motiveert en stimuleert cliënt om zelfredzaamheid te bevorderen; 
• Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van deelnemers met een specifieke 
• problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; 
• Goed inlevingsvermogen van de kwetsbare medemens en het bieden van begeleiding vanuit 

een vertrouwensrelatie.  
• Opstellen van begeleidingsplan en leerdoelen. 
• Communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen 

in rapportages. 
• Christelijke identiteit. 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden 
vergoed. 

Wij bieden 

Het werken binnen een non-profit instelling waar verschillende organisatieonderdelen samen 
komen onder één dak. Je maakt deel uit van een klein zorgteam met professionals en 
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vrijwilligers. Binnen het team is ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Het is werk dat zowel 
professioneel als persoonlijk voldoening geeft. 

Het betreft een functie voor 24 uur per week. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd. Bij 
gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Je valt onder de 
CAO social work en het salaris bedraagt minimaal €2627,00 en maximaal €3742,00 bij een 
aanstelling op hbo niveau. Bij een mbo aanstelling bedraagt het salaris minimaal €2219,00 en 
maximaal €3176,00. 

 

Over De Overbrugging 

Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling in Oud-Beijerland die zich richt op hulp en 
opvang van mensen met een hulpvraag. We helpen en begeleiden mensen die vastgelopen zijn 
in hun functioneren in de maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden in het leren 
zelfstandig wonen en leven of het vinden van de benodigde zorg bij een organisatie. Het 
hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen. 

Onze visie is: “Mensen een plek geven ter overbrugging naar structuur in hun leven en er te zijn 
als er (bijna) niemand meer voor hen is.” Gedreven door de liefde van Jezus Christus. 

De Overbrugging bestaat uit een aantal organisatieonderdelen: 

• Zorg, zowel op gebied van wonen, ambulant en dagbesteding 

• Kringloopwinkel 

• Zaalverhuur en horeca 
 

Solliciteren 

Interesse? Solliciteer dan op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende 
documenten: 
- Je cv 
- Je motivatie voor dit werk 
 
  
Vragen over deze vacature? 
Neem dan contact op met: 
Elvera (Zorgmanager) via 06-51201693 
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