
  

VACATURE: Woonbegeleider 

Nieuw wooninitiatief Dol-Fijn 

Overveen (24 uur) 

 

“Een integriteitscontrole via het  
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn 

is onderdeel van de sollicitatieprocedure”. 

 

Jij en het team zorgen voor optimaal woonplezier voor onze bewoner

Per direct zoeken wij een  woonbegeleider die deze jonge 

mensen gaat begeleiden bij het zelfstandig wonen. Dit houdt in 

dat jij deel uitmaakt van een team van totaal 8 collega’s met één 

coördinator. Jij begeleidt samen met het team de bewoners bij 

hun vaste dag- en woonstructuur. Jij werkt in doordeweekse 

avonddiensten van 16.00-20.00 uur en in slaapdiensten. 

 

Dit ben jij: 
o Jij hebt een afgeronde, zorg gerelateerde opleiding op 

minimaal MBO-3 niveau.  
o Jij bent een enthousiast persoon met kennis van en 

ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en 
autisme. 

o Jij bent flexibel, ondernemend en creatief persoon. Dit 
heb je nodig om de bewoners goed te kunnen begeleiden 
en leuk samen te werken met je collega’s. 

o Jij bent een sociaal mens met 
verantwoordelijkheidsgevoel, empathie, respect en 
begrip. 

o Jij bent iemand die zelfstandig kan werken maar ook in 
teamverband. 

 

Dit ga jij doen:  

o Jij begeleidt de bewoners bij het wonen, naar een 

dagbesteding gaan en andere activiteiten (zoals 

samen koken etc.). 

o Jij zorgt samen met het team voor een huiselijke en 

gezellige sfeer voor de bewoners. 

o Jij overlegt regelmatig met de collega’s en woont 

team overleggen bij. 

o Jij zorgt, samen met het team, voor een goede 

communicatie met de ouders. 

o Jij begrijpt de dynamiek van groepsprocessen en 

indien nodig stuur je tijdig bij. 

 

Dit bieden wij jou: 

• Werken voor een persoonlijk klein bedrijf met 

korte lijnen en werken in een gezellige en 

huiselijke omgeving. 

• Betrokken zijn bij de start van een nieuw 

wooninitiatief met jongvolwassenen. 

• Een dienstverband van 12 maanden met een 

proeftijd van één maand, met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

• Een salaris op basis van leeftijd en ervaring, cao-VVT, 

FWG 35. 

• Eindejaarsuitkering, kerstpakket, jaarlijks feestje.

 

Dol-Fijn is een nieuw wooninitiatief    
dat een aantal ouders mogelijk 
maakte voor acht 
(jong)volwassenen met een 
verstandelijke beperking en 
bijkomend stoornis in het Autistisch 
Spectrum (ASS). Het  nieuwbouw-
complex ligt midden in het dorp 
Overveen vlakbij winkels en het OV. 
Acht appartementen van dit 
complex worden nu het ‘thuis’ van 
de bewoners. Levin gaat de zorg en 
begeleiding voor hen bieden. Wij 
willen een professioneel en 
enthousiast team van (woon)-
begeleiders en gastvrouwen gaan 
vormen om hen te ondersteunen 
bij het op zichzelf (leren) wonen. 
Het team wordt door de 
coördinator aangestuurd.     

Wij zijn Levin, met hoofdkantoor in 
Rijswijk, en zorgen voor iedereen 
met een beperking en een PGB. 
Wij werken met 130 begeleiders 
met hart voor de zorg. Wij zijn 
betrokken, houden niet van lang 
vergaderen en denken graag in 
mogelijkheden! 

 

http://www.levin-zorg.nl/

