
 

   
 
 
Wij zijn Volksbond Streetcornerwork. Met en voor mensen in een zeer kwetsbare positie. 
We bieden en ontwikkelen wijkgerichte zorg, begeleiding, straathoekwerk, activering, opvang 
en woonvormen. 
 
Onze kernwaarden zijn:  ‘Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even anders’  
 
Wij geloven dat we hiermee verschil maken en zoeken dit ook in jou, als  
 
Ondersteunend Begeleider (32 uur per week) 
 
Wat ga je doen? 
Als ondersteunend begeleider ben jij hét gezicht op onze locatie voor opvang en wonen. Hier 
bieden wij samen met jou een thuis aan 75 bewoners van 23 jaar en ouder. Onze bewoners 
met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking, 
hebben een zelfstandige woonruimte met badkamer en keukenblok. Er is een gezamenlijke 
huiskamer, activiteitenruimte en eetkeuken.  
 
Er is 24/7 begeleiding aanwezig om de bewoners een veilige en stimulerende woon-, leer- en 
werkomgeving te bieden. Jij hebt een belangrijke rol bij het structureren van het dagelijks 
leven van onze bewoners. Ze kunnen bij jou terecht met al hun praktische vragen en je helpt 
hen om te gaan met de dagelijkse dingen van het leven zoals, persoonlijke verzorging, kamer 
netjes houden, kleding wassen, boodschappen doen en koken. Met name dus invulling en 
structuur geven aan hun dag. Zoveel mogelijk zelf doen; dat is het doel van en voor onze 
bewoners. Dit doe jij in nauwe samenwerking met je collega’s.  
Ons team van 22 collega’s bestaat uit ondersteunend begeleiders, ambulant begeleiders, een 
verzorgende, medewerkers activering en een wooncoördinator. Je werkt dagelijks nauw 
samen met de ambulant begeleiders en de medewerkers activering, maar ook met 
GGZinGeest en de GGD.  
 
Daarnaast let jij erop dat de huisregels nageleefd worden. Bij conflictsituaties zorg jij voor  
de-escalatie, kun je handelend optreden en schakel je hulpdiensten in waar nodig. Je hebt 
ook een aantal administratieve taken, zoals afhandelen van telefoon, mailtjes, post en 
voorraadbeheer. Je werkt hierbij samen met (cliënt)vrijwilligers en je denkt en werkt actief 
mee in overleggen, werkgroepen en aan beleidsontwikkelingen. 
 
Wie zijn wij? 
Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef! 
Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige 
manier is om anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op om mensen in een zeer 
kwetsbare positie in onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  
 
Wie ben jij? 
Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit? Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker? 
Waar blink je in uit? Wat heb je nog te leren? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden! We 
willen je ook vast informeren over onze ‘must-haves’ om met elkaar te kunnen werken.  
Dat zijn jouw vaardigheden om te reflecteren, luisteren, contact te maken en 
probleemoplossend te werken. Je kunt een VOG overleggen en natuurlijk heb je een groot 
hart voor mensen in een zeer kwetsbare positie. Wij worden nog nieuwsgieriger naar jou, als 
jij:  
 

• minimaal MBO-3 werk- en denkniveau bezit; 

• gericht bent op mogelijkheden van mensen en situaties; 

• optimistisch, met groot vermogen tot aanpassing aan veranderingen; 

• in staat bent om grenzen te stellen en deze te bewaken. 

• bereid bent om in wisselende diensten te werken, met maandelijks enkele nachtdiensten. 



 

   
 
 
 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in 
ontwikkeling. Na een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben 
we jou ook bij nodig. Jouw salaris is conform de cao Sociaal Werk. Bij een afgeronde 
relevante MBO opleiding is dat schaal 5. Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal  
€ 1.996,-- en maximaal € 2.844,-- bruto per maand bij 36 uur per week (met ingang van  
01-07-2020 minimaal € 2.061,-- en max. € 2.936,--). 
 
Daarnaast bieden wij o.a. onregelmatigheidsvergoeding voor de wisselende diensten, een 
aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een loopbaanbudget en diverse verplichte 
trainingen om jouw sterker in jouw werk te maken. Denk aan de-escalerende technieken en 
BHV en reanimatie. Ook bieden we je trainingen zodat je bevoegd en bekwaam bent om 
medicatie te verstrekken.  
 
Solliciteren?  
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Marc de Jonge, Coördinator 
Woonlocatie Jan Rebelstraat, 088-4454028. Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 21 mei  
mailen naar werving.selectie@vbscw.nl. 
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