
Woonbegeleider (HBO) 

De Sleutelbloem zet zich in voor de kwetsbare medemens door middel van maatwerk in 
leerwerk trajecten en begeleid wonen. De Sleutelbloem start dit najaar een nieuwe 
woonvorm in de Betuwe voor moeders met kind met een complexe achtergrond. We bieden 
plaats aan 12 mensen en bieden 24 uurs begeleiding. Overdag en in de avond zijn er 
meerdere diensten en in de nacht is er een slaapdienst.  

In verband met de opstart van deze nieuwe woonvorm zoeken we een woonbegeleider. Je 
hebt een hart voor de kwetsbare medemens en bent helemaal in je element om jonge 
moeders met kind te begeleiden. Naast het bieden van begeleiding ben je samen met de 
andere collega’s verantwoordelijk voor de woonvorm. Daarnaast wil je dienend bezig zijn en 
vanuit de liefde voor God en de naaste meebouwen aan een organisatie die zich inzet voor 
de kwetsbare medemens in Nederland. 

Een greep uit jouw werkzaamheden:  

o Je biedt groepsbegeleiding en individuele begeleiding; 
o Je neemt samen met de andere (coördinerend) woonbegeleider(s) de 

verantwoording voor de dagelijks gang van zaken op de woonvorm; 
o Je stelt plannen op met de cliënt en hebt contact met andere organisaties. 

Wat verwachten we van jou? 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding met SKJ registratie; 
 Je hebt ervaring met complexe psychiatrische problematiek en bij voorkeur ervaring 

met de moeder en kind doelgroep; 
 Je bent flexibel maar ook koersvast laat je niet snel afleiden van je kerntaken in een 

omgeving waarin veel gebeurt; 
 Je bent voor 24-32 uur per week voor wisselende diensten beschikbaar; 
 Je bent enthousiast, een doorzetter, proactief, positief kritisch naar jezelf en 

anderen; 
 Je bent op termijn eventueel bereid te gaan wonen op deze locatie. 

Ons aanbod 

 Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

 Veel vrijheid voor nieuwe initiatieven en ideeën; 

 Meebouwen aan een organisatie die zich inzet voor de kwetsbare medemens. 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacko Huisman           
06-22259831. Reacties voorzien van CV en motivatie kun je uiterlijk voor 24 juli a.s. mailen 
aan jacko@de-sleutelbloem.nl  
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