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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 per direct op zoek naar een: 

een woonbegeleider in wisselende diensten 

flexibele uren per week 

 

De werkzaamheden worden verricht op een van onze woonlocaties in de regio Breda. 

We vragen bereidheid om waar nodig te wisselen qua locatie. 

 

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; 

• Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten; 

• Verzorgen van rapportages. 

 

Wij vragen: 

• Een afgeronde opleiding MBO-4 MZ, SPW of studerend HBO Social Work; 

• Bij voorkeur werk/stage ervaring met de doelgroep jongeren / jong volwassenen 

met een psychische problematiek, gedragsproblematiek, licht verstandelijke 

beperking of een combinatie hiervan. 
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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 geweldige team 

met inspirerende collega’s die jou met open armen gaan ontvangen. 

We bieden je een flexibel contract voor.  De dagen en werktijden zijn daardoor heel 

flexibel, net hoe het jou schikt en waar wij een openstaande dienst hebben, alles in 

overleg. Wil je alleen gedurende de zomermaanden werken, stuur ons dan ook zeker 

een bericht! 

 

De Cao sociaal werk is van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in 

salarisschaal 6. Heb je je diploma nog niet behaald? Dan word je ingedeeld in een 

lagere schaal. De Cao heeft een individueel keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en bovenwettelijke dagen naar eigen vrijheid gedurende het jaar 

ingezet kunnen worden.  

 

Bij Villa Boerebont werken we vanuit ons hart. We staan naast de bewoners en geloven in  

hen. Elk stapje zien we als een vooruitgang. Ontwikkeling staat zowel voor onze 

bewoners als voor onze medewerkers hoog in het vaandel. Creativiteit en flexibiliteit zijn 

randvoorwaarden; we doen telkens net dat stapje meer. Herken je jezelf hierin?  

 

Informatie en solliciteren 

Neem voor meer informatie contact op met Pia Spijkers, Teamcoördinator op 06-

40637819 of met Romy Ernest, Teamcoördinator op 06-31194873. 

Wil je solliciteren, stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar hr@villaboerebont ter attentie 

van Ellen van Aard, HR-Businesspartner.  

 

We hopen dat JIJ onze nieuwe collega wordt! 
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