
        

 

 

Woonbegeleider gezocht! 16-20 uur  
Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning (WMZO) in Middelburg WDZ/WMZO/22-14 

 

Ter vervanging van een zieke collega zoeken wij een nieuwe collega!  
Het gaat om een tijdelijke parttime functie als woonbegeleider van 16-20 uur per 
week. 
 
Word jij blij en gelukkig  van het bieden van een veilig thuis aan 10 bewoners met een 
verstandelijke beperking en heb jij eigenschappen die bij het bieden van een passende 
begeleiding het wonen tot een succes voor iedere bewoner kan maken?     

Dan ben jij degene die wij zoeken, wacht niet langer en reageer!! 

 

 

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning (WMZO) is een ouderinitiatief voor 10 

jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking waarvan enkele met 

bijkomende chronische aandoeningen.  

De ouders van WMZO hebben met elkaar enthousiast hun droom, een fijn huis en een echt 

thuis voor hun kinderen gerealiseerd. In 2011 is WMZO in een nieuw 

appartementencomplex in de Stromenwijk in Middelburg van start gegaan. De 10 bewoners 

wonen ieder in hun eigen appartement en ontvangen zorg op maat. In onze missie en visie, 

te lezen op de website  www.wmzo.nl, staat onze kijk op zorg en begeleiding benoemd.  

 

Wat ga je doen? 

Je voert samen met je collega's de  dagelijkse passende zorg en begeleiding van de bewoners 

uit, inclusief bijbehorende huishoudelijke taken. De mogelijkheden van de bewoners lopen 

uiteen. Je stimuleert, ondersteunt, zorgt voor en begeleidt iedere bewoner op zijn/haar 

eigen, unieke wijze  Je werkt mee aan een zinvolle  dag invulling passend bij de vraag en 

behoefte van de bewoner. 

Van jou als collega vragen we een flinke dosis enthousiasme, doorzettingsvermogen en 

creativiteit in het vinden van oplossingen om de uitdagingen van de dag het hoofd te bieden. 

Er is veel ruimte om zelf invulling te geven aan de functie van woonbegeleider. Eigen regie, 

eigenaarschap en verantwoordelijkheid worden door ons gestimuleerd en er zijn diverse 

mogelijkheden voor overleg en samenwerking. 

Bij WMZO bieden wij 24 uursbegeleiding. Dit betekent dat ook avond-, weekend- en 

slaapdiensten tot je werkzaamheden behoren. 

 

 

 

http://www.wmzo.nl/


Wat vragen wij van jou? 

• Minimaal een mbo-werk- en denkniveau, een afgeronde mbo-opleiding in zorg en/of 

welzijn,  bevoegdheid tot injecteren of de mogelijkheid en bereidheid injecteren te leren.  

• Kennis van- en ervaring met de specifieke zorgbehoefte strekt tot aanbeveling 

(verstandelijke beperking gecombineerd met chronische ziektebeelden en/of autisme).  

• Bereidheid tot nascholing (bijvoorbeeld voor de voorkomende chronische ziektebeelden 

en de daarvoor benodigde medische handelingen). 

• In staat zijn om samen te werken met collega’s en mantelzorgers, zonder het belang van 

de bewoner en/of de bewonersgroep uit het oog te verliezen. 

• Flexibele inzetbaarheid. 

• In het bezit zijn van een rijbewijs B. 

• In het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (bij aanstelling worden de 

aanvraagkosten vergoed). 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een enthousiaste groep bewoners. 

• Werken in een team met betrokken, gezellige en bevlogen collega’s. 

• Ruimte en vrijheid voor je eigen ontwikkeling. 

• Tijdelijk contract voor 16 tot 20 uur per week. 

• Salariëring volgens de cao VVT (Thuiszorg). Voor deze functie geldt FWG 30. 
Afhankelijk van je opleiding en ervaring ligt je salaris bij een fulltime dienstverband 
tussen de €1.863,- en € 2.631,- bruto per maand. 

• Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a. 

eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, fietsplan, collectieve 

ziektekostenverzekering). 

 

Wil je solliciteren als woonbegeleider bij WMZO? 

Stuur je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@woondroomzorg.nl. 

Wanneer we enthousiast worden van je brief, word je uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. 

 

Heb je vragen over deze functie?  

Neem contact op met Anneke Moes (coördinator WMZO) 

Telefoonnummer: 06-2393 2014. 


