
Vacature  

 
Begeleider Wonen 
16 uur per week  

 
 

Zonnewoud zoekt per 1 september 2020  
een begeleider voor het woonhuis in Hellendoorn 

 
Zonnewoud is een kleinschalig zorginitiatief en biedt wonen en dagbesteding aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Wij streven naar het creëren van een omgeving waarin onze cliënten zich veilig en 
gewaardeerd voelen. In onze begeleiding en in ons aanbod sluiten we zoveel mogelijk aan bij de talenten, 
wensen en mogelijkheden van onze cliënten.  
 
Functieomschrijving 
Ben jij een sterke persoonlijkheid en sta je stevig in je schoenen? Kun jij mensen met een verstandelijke 
beperking die intensieve begeleiding nodig hebben, ondersteuning bieden in hun dagelijkse leven? Wij zijn 
per 1 september op zoek naar een begeleider voor ons woonhuis. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in 
het vaandel. Samen met een enthousiast en gedreven team lever je daaraan ook een actieve bijdrage. 
 
Jouw werk als begeleider  
- Je zorgt voor warmte en gezelligheid in huis. 
- Je levert een bijdrage aan de begeleiding en verzorging van cliënten in hun woonsituatie. 
- Tijdens de dagelijkse situatie ondersteun je iedere cliënt op een manier die past bij de 

(on)mogelijkheden en wensen van de cliënt. Je houdt daarbij tegelijkertijd overzicht over de groep.  
- Je rapporteert over ontwikkelingen en bent alert op signalen die cliënten geven.  
- Je  onderhoudt contacten met ouder(s)/verzorger(s) en externe partijen. 

 
Wij vragen 
- Minimaal een afgeronde MBO niveau 3 opleiding MMZ, SPW of vergelijkbaar.  
- Je bent een stabiele persoonlijkheid die over sterke communicatieve vaardigheden beschikt. 
- Je hebt een organiserend vermogen en verfrissende ideeën die aansluiten bij de (on)mogelijkheden en 

interesses van de cliënten. Je kunt waar nodig snel schakelen.  
- Je bent alert op signalen die cliënten geven.  
- Je kan cliënten met uiteenlopende niveaus en (on)mogelijkheden duidelijkheid en structuur bieden.  
- Je bent open, integer en professioneel.  
- Je hebt zelfreflectie, kan feedback ontvangen en collega’s feedback geven.  
- Je werkt binnen het woonhuis in een klein team. Je bent waar nodig flexibel inzetbaar.   
- Je werkt in onregelmatige diensten, waaronder slaapdiensten. 
- Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. 

 
Wij bieden 
- Een leuke baan in een enthousiast en gedreven team. Je krijgt een contract voor 16 uur per week. 

Vanwege verwachte groei van het woonhuis, vanaf november uitzicht op een contract van 24 uur per 
week. 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en een salaris conform de CAO 
Gehandicaptenzorg. Inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring. 

 
Word jij onze nieuwe begeleider bij Zonnewoud? 
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Je sollicitatie kun je 
sturen naar info@stichtingzonnewoud.nl. 
Reageren kan tot en met 5 augustus 2020. De gesprekken worden ingepland op 15 augustus. Een 
meeloopdag is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
 
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Karin Antonissen, teammanager Wonen: 
karin@stichtingzonnewoud.nl . Of kijk op onze website www.stichtingzonnewoud.nl. 
 


