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Begeleid Wonen heeft zich als doel gesteld jongeren met een vorm van autisme en/of ADHD te begeleiden bij het 
(zelfstandig) wonen. 
Om dit doel te bereiken werken we intensief samen met  “Het Venster ” en woningcorporaties Trudo, Thuis en 
Woonbedrijf. 
 
Wij hebben op dit moment meer dan 20 panden waar 35 cliënten kunnen wonen. De organisatie groeit jaarlijks 
met een of meerdere panden waar jongeren kunnen wonen. 
Vanwege deze ontwikkelingen zijn wij regelmatig op zoek naar collega’s.  
 

Vacature: woonbegeleider m/v 
 
Jouw profiel: 
Je wordt geacht over de volgende kwalificaties te beschikken: 

• Je hebt een afgeronde opleiding binnen de sociale sector. 

• Je hebt minstens een jaar werkervaring binnen het werkveld. 

• Je bent flexibel inzetbaar. 

• Je hebt kennis en ervaring over en met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis/ADHD. 

• Je hebt humor. 

• Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler. 

• Je bent enthousiast. 

• Je kunt vraaggericht werken. 

• Je bent kritisch.  

• Je kunt feedback geven en ontvangen. 
 
Ons profiel: 
Een jonge en dynamische organisatie met leuke collega’s. Onze medewerkers zetten zich in voor mensen met 
een vorm van autisme/ADHD, die graag zo zelfstandig mogelijk willen (leren) wonen. 
Een collegiaal en ervaren team dat voldoende ondersteuning en begeleiding kan bieden aan een nieuwe collega. 
Een team waar zelfstandig werken en kunnen samenwerken goed gecombineerd wordt. 
 
De functie: 
Pedagogisch Medewerker  
Minimaal 12 uur per week, met een maximum van 36 uur per week. 
 
Cliëntgebonden werkzaamheden: 

• Optimaliseren van het woon/begeleidingsklimaat, waarin bewoners de kans krijgen hun competenties te 
vergroten op alle leefgebieden. 

• Opstellen van begeleidingsplannen samen met de cliënt en evt. derden. 

• Rapporteren en registreren a.d.h.v. doelen die gesteld zijn in het begeleidingsplan. 

• Begeleiden van het individuele traject van de cliënt, alsmede het groepsproces. 

• Begeleiden, aansturen en meehelpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen BZW. 

• Begeleiden bij het aanleren van praktische vaardigheden zowel binnen- als buitenshuis. 

• Bewaken van grensafspraken zoals omschreven in de reglementen en de individuele en 
groepsafspraken. 

• Stimuleren/activeren en aanspreken van bewoners. 

• Het houden van kennismakingsgesprekken. 

• Afleggen van huisbezoeken. 

• Toezien op medicatiegebruik. 
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Overige werkzaamheden: 

• Overleg met derden zoals; huisarts, andere zorginstanties en school. 

• Desgevraagd participeren in projecten, zorgprogramma ontwikkeling en werkgroepen. 

• Bijdrage leveren aan de facilitaire dienstverlening die nodig zijn binnen BZW; 
o Financiën, 
o Externe contacten, 
o (klein) onderhoud aan het pand. 

• Contact onderhouden met buurt bewoners. 
 
 
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden: 
Conform CAO Jeugdzorg 
 
Geïnteresseerd: 
Stuur dan je sollicitatie brief, per voorkeur per mail, naar: 
 

info@woonbegeleiding.com  
Begeleid Wonen BV 
t.a.v. Remco Ariëns 
Postbus 2157   
5600 CD  Eindhoven 
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