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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 te veel 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. 

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, 
begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling. 

Onze dochteronderneming De Moerbei B.V. is een jonge en bruisende organisatie die 
zinvolle dag invulling biedt aan jongeren en volwassenen met diverse achtergronden en 
begeleidingsvragen. De Moerbei zorgt voor een positieve stimulerende omgeving, 
waarin deelnemers hun talenten en interesses leren ontdekken, inzetten en ontwikkelen.  
 
Specifiek voor Villa Boerebont zijn wij per direct op zoek naar een  
 

Persoonlijk begeleider 
32 uur 

Dagen en werktijden in onderling overleg 
 

Wat ga je doen in deze veelzijdige functie? 
 
Als persoonlijk begeleider ga je te allen tijde voor een succeservaring bij elke jongere die 
je begeleidt; hoe klein dit succes ook is. Je richt je op wat iemand kan bereiken, denken 
vanuit mogelijkheden! Bij Villa Boerebont zoeken we echt naar de mens achter de mens. 
Iemand hoeft niet in een keurslijf te passen, iedereen mag zijn eigen unieke ik zijn.  

- Begeleiden van jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar bij het leren zelfstandig te 
wonen;  

- Samen met de bewoner een zorgplan opstellen en uitvoeren;  
- Interventies inzetten om de bewoners mede uitvoering te laten geven aan 

zorgplannen;  
- Motiveren en stimuleren van onze bewoners;  
- Verzorgen van rapportages;  
- Deelname aan de poule van de bereikbaarheidsdienst.  

Wie ben jij? 
 
Als persoonlijk begeleider zoek je samen met de jongeren die jij begeleidt naar de juiste 
weg. Daar de doelgroep die zich bij Villa Boerebont meldt zo divers is, moet je je flexibel 
kunnen opstellen en sensitief kunnen handelen. Je hebt te maken met veel verschillende 
problematieken. Om hierbij aan te sluiten ben je iemand die zeer omgevingssensitief is. Jij 
sluit echt aan bij mensen. Je benadert mensen warm en hartelijk en weet een veilige 
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omgeving te creëren, waarbinnen iemand zich gelijk welkom voelt. Verbinding is een 
van je kernwaarden. Zoals je verbindt met de deelnemer en de gemeenschappelijke 
doelen met hem/haar weet te formuleren, zo verbind je ook met collega’s en externe 
partijen. Je bent hierin een echte spin in het web. Zo informeel mogelijk en zo formeel 
waar nodig. Dit voel jij feilloos aan. 
 
Qua ervaring ben je een door de wol geverfde begeleider (een gerichte hbo-opleiding 
is een vereiste). Je hebt kennis van de doelgroep en de specifieke problematieken en 
ziektebeelden (verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en licht 
verstandelijke beperking). Doordat jij over zo’n enorme ervaring beschikt, kun je ook 
informeel handelen en out of the box denken. De basis, opties en mogelijkheden zitten 
vanuit ervaring toch altijd in jouw achterhoofd. Het proces heb jij altijd volledig in de 
vingers. Een stevig fundament is de basis voor goede zorg. Administratief heb je de zaken 
goed op orde. Je hebt een ruime ervaring met het draaien van een 
caseload/dossiervorming en wil bijdragen om de kwaliteit steeds meer te verbeteren. 
Belangrijk daarbij is nog dat je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer en ook bereid 
bent om buiten kantoortijden te werken. 
 
Wat krijg je voor je inzet terug? 
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. 
We bieden je een contract voor 28 uur per week. De dagen en werktijden zijn in overleg. 
De Cao sociaal werk is van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in 
salarisschaal 8. 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 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 talent en kernwaarde 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 Romy Ernest 06- 31194873. 
 

Ga jij samen met ons vooruit? 
 
Quote van persoonlijk begeleider Elke: 
 

“Doordat het een kleine organisatie is ken je vrij snel (bijna) iedereen. Dat werkt prettig 
en het geeft ook een soort van gezelligheid, familiegevoel. De betrokkenheid is groot 

naar bewoners maar ook collega's onder elkaar. Doordat de organisatie niet groot is zijn 
de lijntjes kort wat efficiënt werkt. Ook loop je gemakkelijk overal binnen, ik voel geen 

hiërarchie.” 
 
 


