
Vacature: Woonbegeleider, te Wageningen 

 

Functie:   

Woonbegeleider, te Wageningen. 

Dienstverband:  Bepaalde tijd 

Aantal uur per week:  12-16 uur 

 

 

Introductie: 
Wij zoeken een, enthousiaste woonbegeleider die ons team wil versterken bij onze nieuwe 

woongroep.  

 

Organisatie: 
Bij Ikzorg bieden wij zorg aan mensen met een (licht)verstandelijke beperking, autisme en/of met een 

licht psychiatrische aandoening. Ikzorg biedt in Wageningen dagbestedingsactiviteiten, ambulante 

ondersteuning en kleinschalige woongelegenheid. Voor deze laatste dienst zoeken we jou om ons 

team te versterken.   

 

Functie: 
Als woonbegeleider begeleid je in een klein team de vier bewoners van de woongroep. Samen met de 

cliënten maak je een ondersteuningsplan die gericht is op het zo zelfstandig mogelijk wonen. Belangrijk 

hierbij is dat deze doelen gericht zijn op wat de cliënt nodig heeft om vorm te geven aan het dagelijks 

leven met de mogelijkheden die hij of zij heeft. In het team speel je een belangrijke rol bij het plannen 

en coördineren van de zorg rondom de cliënten en je schakelt hiervoor met externe organisaties en 

het sociale netwerk van de cliënt, maar bovenal ben je er voor de cliënt en zijn behoeften. Je bent je 

bewust van het belang van een goede vertrouwensband en je weet deze ook goed op te bouwen met 

de client. Je hebt wekelijks en soms dagelijks contact met de cliënten en je evalueert de voortgang op 

de gestelde doelen. Bij deze ben je soms actief en soms meer op de achtergrond aanwezig. Je biedt 

ook praktische- en huishoudelijke ondersteuning waar nodig. Je hebt oog voor wat de client zelf kan 

doen en stimuleert dit. Je snapt ook dat bij mindere dagen iets toch een keer niet kan lukken. Natuurlijk 

is er ruimte voor leuke dingen, zoals: een dagje uit, een film of spelletjes avond, of gewoon even een 

thee momentje.  

 

Je hebt kennis van je doelgroep, je bent veel in beweging en je ziet de hulpvraag achter het gedrag. De 

diversiteit van contacten, vrijheid en verantwoordelijkheden maken deze functie tot een dynamische 

baan die geen moment hoeft te vervelen. Is deze functie wat voor jou? Dan maken we graag kennis. 

 

Je werkplek is voor het grootste deel in en rondom de woongroep. De doelgroep bestaat uit 

(jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar met een (licht)verstandelijke beperking en/of 

autisme. 

 

Wij zijn een kleine organisatie en zijn er om passende zorg te leveren aan onze cliënten. Natuurlijk 

zorgen we ook voor elkaar, houden we elkaar in het oog en werken we in een open en gezellige sfeer. 

Wij verwachten van jou dat je zowel zelfstandig als in een team kan werken en proactief kan handelen. 

 

 

 



Vacature: Woonbegeleider, te Wageningen 

 

Functievereisten:  
- Een afgeronde relevante Hbo-opleiding of minimaal MBO-3 opleiding met minimaal 3 jaar 

ervaring. 

- Ervaring en kennis in het begeleiden van mensen met een lvg of vg indicatie/ autisme. 

- Je staat stevig in je schoenen, hebt een ontspannen voorkomen en komt zelfverzekerd over. 

- Je hebt een cliëntgerichte mind-set en je denkt altijd een stapje vooruit.  

- Je kan methodisch handelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 

- Je geeft niet snel op en je hebt goede contactuele vaardigheden. 

- Je kan goed luisteren en observeren.  

- Je beschikt over een autorijbewijs. 

Voldoe je niet helemaal aan de functievereisten, maar heb je toch het gevoel dat deze functie 

helemaal bij jou past.… schroom dan niet om toch te solliciteren.  

Wat we jou bieden:  
- Een goed salaris (tussen € 1.800 & € 2.800 op basis van 36 uur) volgens cao-gehandicaptenzorg). 
- Een contract voor bepaalde tijd voor een periode van 6 maanden, met uitzicht op verlenging. 
- De functie is beschikbaar vanaf maandag 1 maart 2021. 
- Een uitdagende en dynamische functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
- Indien nodig een telefoon en laptop van ikzorg. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anoek van Capelleveen, 

Persoonlijk begeleider, via telefoonnummer 06-20612585. 

 

Wil je solliciteren op deze functie stuur dan je CV en motivatiebrief naar: Info@Ikzorg.care 

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gesprekken, daarnaast gaan we opgegeven referenties na. Bij 

indiensttreding vragen we altijd om een ‘Verklaring omtrent gedrag (VOG)’. 

mailto:Info@Ikzorg.care

