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Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, 

hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen 

vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke 

omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de 

problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een 

combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg 

lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te 

komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te 

kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald 

door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, 

persoonlijke bejegening. 

Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar: 

een nieuwe collega woonbegeleider in wisselende diensten voor onze locatie in Breda 

32-36 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

• Je biedt begeleiding op meerdere leefgebieden; 

• Je begeleidt bewoners bij het leren zelfstandig te wonen; 

• Je geeft mede uitvoering aan handelingsplannen; 

• Motiveren en stimuleren van bewoners; 

• Het bedenken en organiseren van activiteiten; 

• Verzorgen van rapportages; 

• Je organiseert huiskamervergaderingen. 

 

Wij vragen: 

• Een afgeronde opleiding MBO-4 MZ, SPW of een vergelijkbare opleiding; 

• De doelgroep op deze locatie is zeer divers. Het betreft een doorstroomlocatie, 

waarbij de bewoners al zelfstandiger zijn. We vragen bij voorkeur 2 of meer jaar 

werkervaring met de doelgroep jongeren / jong volwassenen met een psychische 

problematiek, gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek of een combinatie 

hiervan. 
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• Een zelfstandige en proactieve collega (je draait je diensten alleen) met een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel die zich echt wil verbinden met onze bewoners 

en de organisatie. 

 

Wij bieden: 

Allereerst voldoening. Wij zijn een organisatie die denkt vanuit mogelijkheden en 

talenten. Ook voor onze eigen medewerkers. Daarbij heb je veel vrijheid om je eigen 

inzichten in te brengen en echt uit te blinken in deze rol. Je krijgt een geweldig team met 

inspirerende collega’s die jou met open armen gaan ontvangen. Een team wat zich 

steeds wil verbeteren en waarbinnen iedereen een rol heeft kijkend naar zijn/haar 

talenten, kennis en vaardigheden. 

 

We bieden je een contract voor 32-36 uur per week. De dagen en werktijden zijn heel 

flexibel (dag, middag, avond of nachtdiensten). We werken met een vast rooster, 

waarbinnen naar iedereen zijn (privé) voorkeuren gekeken wordt. 

 

De Cao Sociaal Werk is van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in 

salarisschaal 6. De Cao heeft een individueel keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en bovenwettelijke dagen naar eigen vrijheid gedurende het jaar 

ingezet kunnen worden. We voeren binnen de organisatie een continue dialoog met je 

over je talenten en kernwaarden. We vinden het belangrijk dat je je telkens blijft 

afvragen wat jouw bijdrage is aan de bedoeling van de organisatie.   

 

En nu? 

Jij herkent jezelf in deze beschrijving en bent erg enthousiast geworden na het lezen 

hiervan? Dan ontvangen wij graag voor 10 januari 2022 jouw motivatie en curriculum 

vitae. Je motivatie mag je op jouw eigen wijze bij ons aanleveren. Als er maar uitspreekt 

wie jij bent en op wat voor manier jij vanuit je waarden en talenten bij gaat dragen aan 

het doel van onze organisatie. Dit mag op het volgende mailadres: hr@villaboerebont.nl.  

Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Pia Spijkers 06-40637819. 

 

 

Ga jij samen met ons vooruit? 
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